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Investiþii 

Lucrãri de asfaltare pe
strãzile oraºului 

Încep lucrãrile pe strada Ilarie Birãu ºi pe strada Învãþãtor Bãrbulescu. Una din
principalele prioritãþi ale edililor din Turceni este asfaltarea tuturor uliþelor laterale
de pe toatã raza localitãþii Turceni.
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Audienþele online ale 
primarului din Turceni

În data de 29 noiembrie, la ora 18:44, a fost postat anunþul cã încep dis-
cuþiile. Au fost online chiar ºi oameni care acum sunt la muncã în strãinãtate,
dar cãrora le pasã de localitatea în care s-au nãscut. 
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1 Decembrie 
la Monumentul
Eroilor din
Strâmba-Jiu

Miss Boboc la
Liceul Turceni p
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EDITORIAL

De revelion, foc de artificii,
DJ, vin fiert ºi alviþã

PPrriimmaarr EEcc.. DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã

Vã propun, dragi locuitori ai oraºului Turceni, sã

facem împreunã din anul 2015 anul diversitãþii în

Turceni.

Cred cu tãrie în valorile diversitãþii într-o comuni-

tate ºi de aceea doresc ca în anul urmãtor sã facem în

aºa fel încât fiecare categorie socialã sã beneficieze

de drepturile ce-i revin prin lege.

Fie cã ne referim la tineri, la vârstnici, la oameni

cu studii, la oameni de afaceri sau la cei mai puþin

norocoºi în viaþã, trebuie ca împreunã sã punem

umãrul la întãrirea comunitãþii din Turceni, bazân-

du-ne pe principii sãnãtoase ºi morale.

Îmi doresc ca fiecare om din aceastã localitate sã

aibã un nivel de trai decent, sã fie respectat ºi sã aibã

posibilitatea sã se dezvolte din toate punctele de

vedere.

Vã asigur cã atâta timp cât voi fi primarul oraºului

Turceni voi respecta legile care guverneazã comuni-

tatea localã, voi respecta toþi oamenii aºa cum am

fost educat de mic ºi voi lupta pentru a avea o comu-

nitate prosperã ºi sãnãtoasã.

Acum, la sfârºit de an, þin sã vã mulþumesc pentru

colaborare ºi sã vã rog ca în anul 2015 sã vã alãturaþi

proiectelor primãriei Turceni.

Vã doresc un an nou plin de realizãri, sã fiþi 

sãnãtoºi ºi sã vã meargã bine!

2015, 
Anul 
diversitãþii

Crãciun fericit
si un nou an
plin de bucurii !
Primar DDumitru GGîlceavã

Sãrbãtori ffericite!
Sãnãtate ssi îîmpliniri
pentru aanul 22015!

Consiliul LLocal TTurceni

La mmulti aani îîn
pace ssi ssãnãtate

TToommaa CCiiuulliiccãã
PPoolliittiiaa LLooccaallãã TTuurrcceennii
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Urmãrind realizarea dezvoltãrii localitãþii
noastre, conform cu programul pe care vi l-am
propus cu ocazia alegerilor din anul 2012 ºi
pentru care dumneavoastrã mi-aþi dat votul, în
aceastã perioadã în oraºul nostru sunt în
diverse stadii de realizare, urmãtoarele
proiecte de importanþã deosebitã pentru viaþa
noastrã de zi cu zi:

Proiectul Modernizare, extindere ºi
reabilitare a Campusului {colar GSIE Turceni,
are termen de finalizare luna iulie 2015. Prin
acest proiect, elevii care învaþã la liceul nostru
beneficiazã de condiþii de studiu la nivel euro-
pean. Costul total al proiectului este de
24.793.456 lei fãrã TVA, din care 22.519.797
lei fonduri europene nerambursabile ºi
2.273.659 lei contribuþie de la bugetul local.
Numãrul contractului de finanþare este 13014/
16.10.2013.

Proiectul Reabilitare, extindere ºi mo-
dernizare sistem rutier strãzi în oraºul Turceni,
prin care se vor asfalta toate strãzile (uliþele)

din oraº ºi satele aparþinãtoare. Proiect a
demarat ºi se întinde pe o perioadã de doi ani,
2015-2016. Costul total al proiectului este de
11.927.856 lei, din care 11.001.927 lei fonduri
guvernamentale nerambursabile ºi  579.049
lei contribuþie de la bugetul local.

Proiectul Realizarea a 40 unitãþi locative
sociale în oraºul Turceni, judeþul Gorj, demarat
cu o perioadã de realizare de doi ani, vizeazã
atribuirea de locuinþe sociale familiilor tinere
cu probleme sociale din oraºul nostru. Costul
total al proiectului este de 9.145.587 lei, din
care 7.763.749 fonduri europene neram-
bursabile ºi 1.371.838 contribuþie de la bugetul
local.

Proiectul Extindere reþea de canalizare
în satele Murgeºti ºi Jilþu, la care lucrãrile vor
începe în primãvara acestui an, având grafic
de execuþie pe anii 2015 ºi 2016. Costul total al
proiectului este de 5.245.164 lei, din care
4.948.268 fonduri guvernamentale neram-
bursabile ºi 296.896 contribuþie de la bugetul
local.

Proiectul Extindere reþea de apã ºi
canalizare în Oraºul Turceni ºi satele aparþinã-
toare, care este în stadiul de analizã la
Ministerul Dezvoltãrii. Valoarea proiectului
este de 11 milioane de euro, din care 10,78 mi-
lioane euro fonduri europene nerambursabile
ºi 220.000 euro contribuþie de la bugetul local.
Acest proiect este în întârziere, deoarece se va
finanþa de cãtre Comunitatea Europeanã, din
fondurile bugetare alocate României, pentru
perioada bugetarã 2014 – 2020. Dupã cum
ºtiþi, pânã în prezent Romania nu a reuºit sã
încheie negocierile privind semnarea docu-
mentelor cu Comunitatea Europeanã pentru
perioada bugetarã 2014 – 2020.

Proiectul Reabilitarea, modernizarea,
extinderea ºi dotarea cu aparaturã medicalã a
Spitalului Orãºenesc Turceni, prin care se va rea-
liza, cu finanþare nerambursabilã de la
Comunitatea Europeanã, aducerea la nivel
european a serviciilor oferite de spital. Valoarea
proiectului estimatã este de 12 milioane de
euro, din care 98% sunt fonduri europene ne-
rambursabile, iar 2% de la bugetul local.

Proiectul Reabilitarea ºi dotarea Casei de
Culturã, prin care se va realiza modernizarea
Casei de Culturã pe fonduri guvernamentale.
Valoarea proiectului este de 3 milioane de lei,
din care 98% sunt suportate de la bugetul de
stat, iar 2% de la bugetul local.

Intensificarea activitãþii de eliberare a
titlurilor de proprietate, aceasta fiind o mare
problemã a localitãþii noastre ºi careia îmi
doresc sã-i gãsesc o rezolvare cât mai bunã.

Din cauzã cã în anul 2014 bugetul local a
suferit o reducere semnificativã faþã de anii
anteriori, am fost nevoiþi sã restrângem
investiþiile pe care am fi dorit sã le realizãm.
Vreau sã vã reamintesc câteva din realizãrile
acestui an:
 Reabilitarea bisericii din centrul loca-

litãþii care era supusã unui puternic proces de
degradare datorat ploilor ºi infiltraþiilor de
apã de la temelia acesteia. Valoarea lucrãrii a
fost de 222.944 lei.

Lucrãri de reparaþii sistem de ape plu-
viale zona Jilþu – în valoare de 23.000 lei.

Reparaþii la unele drumuri de
exploataþie din oraºul Turceni – în valoare de
33.300 lei.

Lucrãri amenajare Podeþ Strada Mãtcii ºi
podeþ zona Ciocarlan – în valoare aproxima-
tivã de 13.000 lei.

Lucrãri reparaþii strada Miþaru, strada
Lunca Mare, strada de legãturã Valea Danii cu
strada Pârvului, strada Sf. Dumitru, strada

Braniºtei, strada Valea Manii, strada Bradului,
strada Duduleni, strada Ionaºcu, strada
Hermeneanu, strada Profesor Emil Gâlceavã,
strada Ilarie Birãu, strada Învãþãtor
Bãrbulescu Ion, strada Prunilor – în valoare
aproximativã de 60.000 lei.

Lucrãri ºanþ de gardã, colectare ape de
pe versant ºi ºanþ de beton strada Stoichiþã
Râioºanu, ºanþ betonat la DJ la fântâna
Stolojani, ºanþ de scurgere a apelor pluviale în
zona CF Str. 13 Septembrie, decolmatare ºanþ
ape pluviale în zona proprietar Vlãduþu – în va-
loare aproximativã de 80.000 lei.

Curãþire ºi spãlare a subsolurilor la
blocuri oraº Turceni – în valoare de 67.523 lei.

Realizare Bypass termoficare – racor-
dare energie termicã a Campusului ºcolar din
oraºul Turceni – în valoare de 57.520 lei.

Mobilier ºi alte materiale pentru Creºa
Turceni – în valoare de 15.000 lei.

Pentru anul 2015 ºi anii urmãtori voi cauta
ca, pe lângã realizarea proiectelor de mare
anvergurã pe care le-am enumerat mai sus, sã
gãsesc soluþii ºi sã realizãm cât mai multe din-
tre proiectele de mai micã valoare, dar foarte
importante pentru viaþa noastrã de zi cu zi ºi
care contribuie la dezvoltarea localitãþii noas-
tre ºi creºterea calitãþii vieþii pentru fiecare din-
tre noi. În spiritul acestui principiu, în mãsura
în care se vor putea aloca fonduri de la bugetul
local sau vom gãsi finanþare de la Guvern sau
Comunitatea Europeanã, voi avea în vedere
realizarea urmãtoarelor obiective, ordinea lor
de prioritate nefiind neapãrat ordinea în care
sunt enumerate: 

Decolmatarea canalelor de scurgere a
apelor pluviale, înlãturându-se cât mai mult
fenomenul de bãltire a apelor pe terenurile
agricole;

Reabilitarea ºi menþinerea în stare bunã
a drumurilor de tarla;

Redeschiderea târgului sãptãmânal din
zona satului Jilþ;

Repornirea iluminatului public prin
asigurarea funcþionalitãþii tuturor lãmpilor;

Realizarea podeþelor necesare în
diversele zone ale localitãþii pentru asigurarea
accesului la terenurile agricole;

Continuarea racordãrii la canalizarea
nouã a blocurilor, curãþirea ºi repararea sub-
solurilor;

Lucrãri de întreþinere ºi reabilitare a bis-
ericilor, modernizarea sistemului de încãlzire
a acestora;

Dezvoltarea infrastructurii destinatã

practicãrii sportului, prin amenajarea de noi
terenuri de sport.

De asemenea am în vedere ºi unele
proiecte de mare interes pentru comunitatea
nostrã, dar a cãror realizare nu este posibilã
decât prin atragerea de finanþare din partea
guvernului ºi a comunitãþii europene: 

Realizarea unui parteneriat public – pri-
vat care sã asigure dezvoltarea economicã a
localitãþii prin valorificarea produselor agricole.
Oraºul nostru este partener într-o asociaþie cu
mai multe primãrii, firme private ºi asociaþii,
care are ca obiectiv ºi gãsirea de soluþii pentru
realizarea unei pieþe de gross care sã preia pro-
dusele agricole ºi sã asigurea valorificarea aces-
tora în stare proaspãtã sau conservatã;

Construirea unei grãdiniþe moderne
pentru ºapte grupe de copii, ce ar îmbunãtãþi
considerabil condiþiile în care-ºi desfãºoarã
activitatea cei mici;

Realizarea unui sistem de supraveghere
video pentru întreaga localitate, ce ar duce la
sporirea gradului de siguranþã al cetãþenilor;

Mãrirea numãrului de terenuri sportive;
Realizarea unui sistem corespunzãtor de

gestionare a câinilor fãrã stãpân;
Achiziþia de diverse utilaje de con-

strucþii, care sã asigure realizarea unor lucrãri
de mai micã complexitate, cu costuri mici;

Introducerea tuturor blocurilor în pro-
gramul de izolare termicã, proiect care ar
rezolva atât problema infiltraþiilor de apã plu-
vialã datoratã deteriorãrii hidroizolaþiei, cât ºi
aspectul general al oraºului.

Refacerea sistemului de încãlzire cen-
tralizatã cu utilizarea agentului termic de la ter-
mocentralã prin montarea de schimbãtoare
de cãldurã pe fiecare scarã, cu racord individ-
ual (ca la apã).

Închei prin a vã asigura de permanenta
mea preocupare pentru rezolvarea cât mai
multora dintre problemele dumneavoastrã,
acesta fiind crezul meu de zi cu zi ce mã
cãlãuzeºte în tot ceea ce fac.

Vã doresc sã vã bucuraþi de o viaþã fru-
moasã, sã fiþi sãnãtoºi, sã reuºiþi sã treceþi cu
bine de problemele ºi greutãþile vieþii, având
speranþa cã ziua de mâine va fi mai bunã! La
mulþi ani! 

CCuu ssttiimmãã ººii ccoonnssiiddeerraaþþiiee,,
PPrriimmaarruull oorraaººuulluuii TTuurrcceennii,,

DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã

* Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei * Agenda Prim\riei * 

Redacþia 

Monitorul dde TTurceni 

Pentru 

sugestii ººi ppropuneri 

PRIMÃRIA TTURCENI 

Strada MMuncii NNr. 112, 

Tel: 00253/335025, 

Fax 00253/335026

PRIMÃRIA TTURCENI, Strada Muncii nr. 12, Oraº Turceni
Tel: 0253/335025, Fax 0253/335026, www.turceni.ro
POLIÞIA LLOCALÃ TTURCENI, Str. Sf. Nicolae nr.178
Oraº Turceni, jud. Gorj, Cod 217520, E mail-polcomturc@yahoo.com
Tel/fax: 0253/334374, Tel. Mobil patrulã: 0756055347
Tel. ºef Poliþie Localã: 0756055346
SPITALUL OORÃªENESC TTURCENI, Str. Sãnãtãþii nr.1
Tel: 0253/335035, Fax: 0253/335024, E-mail: spitalulturceni@yahoo.com
LICEUL TTEHNOLOGIC TTURCENI, Str. Culturii nr.1
Tel:0253/335012, Fax: 0253/335011, E-mail: licturceni@yahoo.com
AAPPIIAA TTUURRCCEENNII,, Casa de Culturã TURCENI, Tel: 0253/335112

Adrese ºi contacte utileProgramul audienþelor la
Primãria oraºului Turceni

Luni 
între orele 9:00 ºi 12:00 
Primar Dumitru Gâlceavã
Marþi 
între orele 9:00 ºi 12:00
Secretar Elena Golumbeanu
Joi 
între orele 9.00 ºi 12:00
Viceprimar Cristina Cilibiu

Componenþa 
CL Turceni:

Din SScrisoarea aanual` aa PPrimarului DDumitru GGîlceav` 
adresat` ccet`]enilor oora[ului TTurceni

11.. CCiilliibbiiuu CCrriissttiinnaa PPSSDD
22.. SSîîrrbbuu VViiccttoorr PPNNLL
33.. TTrraaººccãã CCoonnssttaannttiinn PPSSDD
44.. DDiinnuu IIoonn PPNNLL
55.. MMããnnooiiuu OOccttaavviiaann PPCC
66.. BBuurraaddaa NNiiccoollaaee PPNNLL
77.. IIoonniiþþooiiuu MMaarriiuuss PPNNLL
88.. FFããiinniiººii MMaaggddaalleennaa PPNNLL
99.. DDuummiittrraaººccuu IIoonn PPRRMM
1100.. CCoosstteessccuu FFlloorriinn CCoonnssttaannttiinn UUNNPPRR
1111.. TTuuddoorrooaaiiaa AAlleexxaannddrruu PPPPDDDD
1122.. MMaannoollaacchhee FFlloorriinnaa AAuurroorraa PPDDLL
1133.. CCoorrnneessccuu DDoorruu IIoonn PPDDLL
1144.. RRîîppeeººii IIoonn PPDDLL
1155.. BBaaddooiiuu GGhheeoorrgghhee DDaanniieell PPDDLL 

Proiecte 2015

Stimatã ddoamnã/ SStimate ddomn

Vã îîmpãrtãºesc ccã ttrãiesc uun ssentiment ddeosebit dde bbucurie ººi mmã ssimt
onorat ccã ppot ssã mmã aadresez ppe aaceastã ccale ddumneavoastrã ppentru aa vvã
face ccunoscute ccâteva ddin ggândurile ººi pproiectele ppe ccare lle aam îîn vvedere
pentru ddezvoltarea llocalitãþii nnoastre.

În ttoate aacestea îîmi ddoresc ssã aam aacceptul, ssprijinul ººi cconcursul 
dumneavoastrã, ccetãþenii ooraºului TTurceni, ppe ccare mmã ssimt oonorat ssã-ii
reprezint ººi ppentru ccare mmã sstrãduiesc ssã mmuncesc ccât mmai bbine.

Vã mmulþumesc ppentru eeforturile ppe ccare lle-aaþi ffãcut ppentru pplata iimpozitelor
ºi ttaxelor llocale, ppentru pparticiparea lla îînfrumuseþarea llocalitãþii nnoastre, ppen-
tru pproblemele ppe ccare lle-aaþi rridicat lla îîntâlnirile ppe ccare lle-aam aavut, ppentru ppar-
ticiparea aactivã lla eevenimentele oorganizate ººi ppentru iinteresul ppe ccare-ll mmani-
festaþi ffaþã dde aactivitatea aadministraþiei ppublice llocale.

Vã aasigur ccã aam ddepus ttoatã ppriceperea ººi ggrija mmea ppentru cca bbanii dde lla
bugetul llocal ssã ffie ccheltuiþi llegal, eeconomic ºi eeficient îîn sscopul nnevoilor ccomu-
nitãþii nnoastre.

Mã ppreocupã mmultitudinea ººi ddiversitatea pproblemelor ddumneavoastrã,
ºtiu cce ttrebuie ffãcut îîn llocalitate, ccunosc ccã ssunt mmulte llucruri ccare nnu vvã
mulþumesc ppe ddeplin. ÎÎmpreunã ccu CConsiliul LLocal aam ffãcut oo pprioritizare aa
obiectivelor dde rrealizat ººi ddepun ttoatã sstãruinþa ººi ppriceperea mmea ppentru
aceasta. RRecunosc ccã nnu îîntodeauna llucrurile sse mmiºcã ccum mmi-aaº ddori, ccã ssunt
situaþii ccând aa ttrebuit ssã aamânãm rrealizarea aanumitor llucrãri ddin llipsã dde bbani.
O ppreocupare ppermanentã aa mmea eeste cca ddumneavoastrã ssã ffiþi mmultumiþi dde
activitatea ffuncþionarilor ddin pprimãrie ººi vvã rrog cca dde ffiecare ddatã ccând ssunt
probleme ssã mmi lle ssemnalaþi. 
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Lucrãri de asfaltare 
pe strãzile oraºului

Dupã cum se ºtie una din principalele prioritãþi ale
edililor din Turceni este asfaltarea tuturor uliþelor la-
terale de pe toatã raza localitãþii Turceni.

Primele lucrãri în acest sens vor începe în curând ºi
includ strãzile Ilarie Birãu ºi Învãþãtor Bãrbulescu.

În primã fazã a lucrãrilor, pe strada Învãþãtor
Bãrbulescu se vor realiza: 

Terasamente parte carosabilã
Sistem rutier balast + piatrã spartã

Pentru strada Ilarie Birãu, sunt programate urmã-
toarele operaþii: 

Terasamente parte carosabilã
Sistem rutier balast

Aceste lucrãri fac parte din programul de investiþii
„Reabilitare, extindere ºi modernizare sistem rutier
strãzi în oraºul Turceni“.

Cetãþenii de pe raza localitãþii Turceni care
au neclaritãþi cu registru agricol sunt
aºteptaþi, pentru o actualizare, la Primãrie
în perioada 05.01.2015- 28.02.2015 pentru
înscrierea în registrul agricol în baza unei
declaraþii pe propria rãspundere.

În perioada sãrbãtorilor, 
se modificã 

programul de ridicare 
a deºeurilor menajere, 

dupã cum urmeazã: 
zona Stolojani, 

Turcenii de Jos ºi 
Turcenii de Sus. 

Acesta se va ridica sâmbãtã 27 decembrie.
În anul 2015, 

prima zi de ridicare a gunoiului 
va fi 8 ianuarie. 

Anunþ

Anunþ
|ncep lucrãrile pe strada
Ilarie Birãu ºi pe strada
Învãþãtor Bãrbulescu.

PPrriimmaarruull oorraaººuulluuii TTuurrcceennii,, DDuummiittrruu
GGââllcceeaavvãã aa vveenniitt ccuu oo pprrooppuunneerree ppee
ccoonnttuull ssããuu ddee FFaacceebbooookk,, ddee aa aaccoorrddaa
aauuddiieennþþee oonnlliinnee.. PPrrooppuunneerreeaa ss-aa mmaattee-
rriiaalliizzaatt îînn ddaattaa ddee 2299 nnooiieemmbbrriiee llaa oorraa
1188::4444 ccâânndd aa ffoosstt ppoossttaatt aannuunnþþuull ccãã
îînncceepp ddiissccuuþþiiiillee.. LLaa pprriimmaa vveeddeerree,,
aauuddiieennþþaa oonnlliinnee aa ffoosstt uunn ssuucccceess aattââtt
ppeennttrruu pprriimmaarr,, ccaarree aa ppuuttuutt aaffllaa
lluuccrruurrii iinntteerreessaannttee,, ccââtt ººii ppeennttrruu
cceettããþþeennii,, ccaarree aauu aavvuutt ooccaazziiaa ssãã-ººii
ssppuunnãã ppããssuull.. LLuuccrruull cceell mmaaii bbuunn aall
aacceessttoorr aauuddiieennþþee eessttee ffaappttuull ccãã eellee nnuu
aauu ggrraanniiþþãã.. AAuu ffoosstt oonnlliinnee cchhiiaarr ººii
ooaammeennii ccaarree aaccuumm ssuunntt llaa mmuunnccãã îînn
ssttrrããiinnããttaattee,, ddaarr ccããrroorraa llee ppaassãã ddee
llooccaalliittaatteeaa îînn ccaarree ss-aauu nnããssccuutt..
PPoossttaarreeaa aa îînnrreeggiissttrraatt ppeessttee 7700 ddee lliikkee -uurrii
ººii aapprrooxxiimmaattiivv 115500 ddee ccoommeennttaarriiii..

Redãm mai jos doar o parte din comen-
tariile localnicilor ºi rãspunsurile primarului.

CCooccaa AAlliinn:: Am curajul sã spun cã dupã
alegerile prezidenþiale primãria Turceni a
început sã meargã spre drumul cel bun ºi nu
cãtre baroni care doresc sã deþinã controlul

asupra tuturor, ºi-mi asum rãspunderea la
ceea ce spun pentru cã nu se mai putea cu aºa
o dictatura mai rãu ca pe timpul lui
Ceauºescu... de aceea vreau sã-i transmit
domnului primar sã se þinã tare pentru cã
dacã este corect va putea reuºi în tot ceea ce
îºi doreºte.primãria este a locuitorilor ºi tre-
buie condusã de cineva cãruia îi pasã de
locuitori. Aºtept ºi alte comentarii. Vã
mulþumesc!

GGîîllcceeaavvaa DDuummiittrruu:: Sunt multe de fãcut.
Am încercat ºi am sã încerc în continuarea ca
cetãþenii sã aibã încredere în primãrie, cã
aceasta lucreazã în interesul lor.

DDeennyyssaa GGaabbrryyeellaa BBuujjoorreeaannuu:: Am mers cu

contractul pt. Germania sã-mi punã ºtampila
cu stema nu cea cu consiliu local ºi mi-au pus
exact opusul. Dacã nu aveam o copie, ce
fãceam, cine îmi dã mie banii? Acolo unele per-
soane nici nu ºtiu cu ce se mãnâncã birocraþia

GGîîllcceeaavvaa DDuummiittrruu:: Am sã le atrag atenþia
sã fie mai atente.

FFlloorriinn AAnnddrreeii:: Bunã seara! Þinând de
administraþie, aº vrea sã vã semnalez o pro-
blemã în ceea ce priveºte iluminatul public.
Sunt mai mulþi stâlpi care nu funcþioneazã.
Cel din intersecþie de la coltul blocului meu
nu funcþioneazã de ani buni, cu toate cã în
fiecare an cineva vine ºi pune ornamente de
sãrbãtori, care nici acela nu funcþioneazã. În

tot acest timp nu a observat nimeni cã stâlpul
acela are probleme iar ornamentele de sãrbã-
tori sunt puse de mântuialã? Din cauza acestei
probleme, eu sunt dezamãgit de activitatea
primãriei în ceea ce priveºte administraþia.

GGîîllcceeaavvaa DDuummiittrruu:: Care este stâlpul care
nu fucnþioneazã, la ce bloc?

GGîîllcceeaavvaa DDuummiittrruu:: Poliþia localã are sarci-
na de a sesiza becurile arse.

GGîîllcceeaavvaa DDuummiittrruu:: Mã gândesc sã
amplasãm niºte containere în care sã punem
haine curate, bune, pe care nu le mai folosim,
sau jucãrii. De aici sã le ia cei care au nevoie.
Ce pãrere aveþi? (Aceastã postare a obþinut
peste 250 de like-uri ºi aproape 100 de
comentarii.)

TTuunnaarruu VVaalleennttiinn:: O idee foarte bunã, pt. cã
în toate oraºele europene se face acest lucru.

MMiihhaaeellaa SSttooiicceeaa:: Este f. bunã ideea, sã ºtiþi
ca sunt mulþi copii care au nevoie.

PPoossttoovveeii IIllaarriioonn:: Iniþiativa bunã. Se pune
o întrebare: oare noi suntem pregãtiþi pentru
aºa ceva? Vom trai ºi vom vedea. Minunea nu
þine mai mult de 3 zile. Succes.

EEdduuaarrdd EEDD:: Este bine sã se punã con-
tainere.

EEllvviiss DDiiddooiiuu:: E ok ideea! Din pãcate sunt
destui oameni în zona noastrã care au nevoie

de genul ãsta de ajutor... eu personal am
lãsat lângã container plase cu haine.

EEllvviiss DDiiddooiiuu:: Încã ceva... cum o sã benefi-
cieze persoanele respective de acele aju-
toare? Cum va gândiþi sã le împãrþiþi? Mã gân-
desc cã nu o sã le ia din container!

AAlliinnaa AAlleessssiiaa:: Este o idee excelentã. Fiecare
are pe acasã o bluza care a rãmas micã, o
pereche de pantofi pe care nu-i mai poartã,
sau jucãrii. Nu trebuie nici sã ne batem joc, sã
aruncãm toate vechiturile, pentru cã cei care
le primesc nu sunt coºul nostru de gunoi. Dar
bine mã gândesc cã totuºi înainte de a le
împãrþi, cineva le va sorta, va avea grija sã nu
primeascã cei nevoiaºi toate cârpele.

SSmmiillee NNiicckk:: Ar fi foarte bunã ideea, exact
ca în strãinãtate 

AAlliinnaa AAlleessssiiaa:: Domnule primar, vã felicit! Mã
bucur enorm sã vad cã încercaþi sã schimbaþi
ceva, cã faceþi paºi importanþi spre schimbare.

Discuþiile au fost multe ºi interesante. Au
participat la audienþe oameni din toate
satele aparþinãtoare oraºului Turceni, din
oraº, dar ºi locuitori plecaþi în strãinatate.
Audienþele online vor continua ºi sunt aºtep-
taþi cât mai mulþi localnici sã ia parte la aces-
te discuþii.

Audienþele online ale primarului din Turceni
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De revelion
Foc de artificii spectaculos,
DJ, vin fiert ºi alviþã

ÎÎnn OOrraaººuull TTuurrcceennii,, sspprree ddeeoosseebbiirree 
ddee aanniiii pprreecceeddeennþþii,, aannuull aacceessttaa ss-aauu
oorrggaanniizzaatt mmaanniiffeessttããrrii ssppeecciiffiiccee llaa
MMoonnuummeennttuull EErrooiilloorr ddiinn SSaattuull
SSttrrââmmbbaa-JJiiuu,, ffaapptt ppeennttrruu ccaarree 
eevveenniimmeennttuull aa îînnttrreeccuutt îînn 
ccoommpplleexxiittaattee ppee ttooaattee cceelleellaallttee 
ddee ppâânnãã aaccuumm..

O sãrbãtoare solemnã, de o asemenea
amploare debuteazã în mod obligatoriu cu
imnul de stat ºi ridicarea steagului pe catarg.
Slujba religioasã a fãcut parte din program, de
asemenea nu au lipsit mesajele transmise de
primarul localitãþii Dumitru Gîlceavã, de Duicã
Grigore comandantul Secþiei de Pompieri
Turceni ºi de Petricã Popescu preºedintele Ligii
Pensionarilor din Strâmba-Jiu.

Cã patriotismul se învaþã de mic, s-a
exemplificat prin sinceritatea elevilor din
clasele IV ºi V-VIII de la ªcoala Structura
Strâmba-Jiu, care, sfidând temperaturile
scãzute, au declamat rãspicat, clar, dar cu
multe emoþii, impresionaþi de auditoriul
prezent, poeziile ºi cântecele învãþate.

Mesageri ai Unirii, cu trãiri autentice ºi
emoþie patrioticã au fost grupul instrumen-
tal de nai ºi fluier, grupul folcloric ºi
Ansamblul Brâuleþul al Casei de Culturã
Turceni. S-au înãlþat cântece precum „Aºa-i
românul“, „Doamne ocroteºte-i pe români“,
„Noi suntem români“, „Transilvanie fru-
moasã“, „Tu Ardeal“; dansurile populare gor-
jeneºti ºi hora unirii simbolicã iniþiate de
Ansamblul „Brâuleþul“. Gestul oarecum
neobiºnuit a surprins, de unde reticenþa
celor prezenþi de a se prinde în horã,
excepþie fãcând primarul ºi vice-primarul
oraºului.

De la instituþiile publice ºi autoritãþile
locale, inclusiv pompieri, poliþie, liceu, spi-
tal, asociaþii s-au depus coroane de flori ºi s-a
dat onorul militar.

Masa tradiþionalã ºi muzica lãutãreascã
au fost partea a doua a manifestãrilor de
Ziua Naþionalã

Ziua de 1 Decembrie are însemnãtate
deosebitã în istoria românilor ca naþiune
unitã, ca popor unitar. Rãmâne încã ºi astãzi
expresia idealurilor naþionale, a dorinþei de

unire a poporului român de-a lungul
veacurilor, întrezãritã pentru scurt timp la
1600 prin Mihai Viteazul ºi, parþial, la 24 ia-
nuarie 1859 prin Alexandru Ioan Cuza. 

Ziua Naþionalã a României s-a sãrbãtorit
pe 10 mai în perioada regalistã, la 23
august în perioada comunistã, iar dupã

1989 la 1 Decembrie, zi în care la Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia s-a procla-
mat unirea Transilvaniei cu România.

Pe tot teritoriul þãrii ºi în afara graniþelor,
Ziua Naþionalã se sãrbãtoreºte prin marºuri
ºi demonstraþii militare, depunere coroane
de flori ºi concerte.

Sãrbãtoarea de 1 Decembrie la
Monumentul Eroilor din Strâmba-Jiu
Un eveniment care le-a întrecut în complexitate pe cele anterioare

Figurinele pentru
iluminatul public
de sãrbãtori 
au fost reparate
de elevii 
Liceului
Tehnologic
Turceni

Primarul oraºului Turceni,
Dumitru Gîlceavã þine sã mulþu-
meascã elevilor de la Liceul Teh-
nologic Turceni, care s-au implicat
împreunã cu maistrul lor la repa-
rarea figurinelor pentru iluminatul
de sãrbãtori.

„Este un lucru extraordinar cã
reuºim sã implicãm tinerii în astfel de
activitãþi. Vreau sã le transmit cã am
tot respectul ºi consideraþia, le
mulþumesc ºi sper sã colaborãm ºi în
alte proiecte“, a declarat primarul
oraºului Turceni.

Tinerii care s-au implicat au fost
coordonaþi de maistrul Popescu
Victor ºi sunt elevi ai Liceului
Tehnologic Turceni din diferite clase
dupã cum urmeazã:

Firan Cristian, Tulugea Mihai,
Tulugea Vasile, Paraschi Andrei,
Bãrbuþescu Valentin (toþi din clasa X
E), Burneci Florin, Matei Emil,
Becheru Constantin, Dinculeasa
Claudiu, Mihãilescu Eugen (toþi din
clasa XI C), Dragu Victor, Ruºinaru
Adrian, Coravu Eduard, Florescu
Mihai (toþi din clasa XI E) ºi Jianu
Florin, Surcel Claudiu, Cepleanu
Andrei, Barbu Ion (din clasa XII E).

VVãã aaººtteeppttããmm ccuu ddrraagg llaa ccuummppããnnaa ddiinnttrree aannii
ssãã ppeettrreecceemm îîmmpprreeuunnãã..

AA ddeevveenniitt ddeejjaa oo ttrraaddiiþþiiee ccaa îînn nnooaapptteeaa ddiinnttrree aannii
llooccuuiittoorriiii ddiinn oorraaººuull TTuurrcceennii,, ddaarr nnuu nnuummaaii,, ssãã ppeettrreeaaccãã
îîmmpprreeuunnãã nnooaapptteeaa ddee rreevveelliioonn îînn cceennttrruu oorraaººuulluuii..

AAnnuull aacceessttaa aauuttoorriittããþþiillee aauu îîmmppooddoobbiitt bbrraadduull cchhiiaarr îînn
zzoonnaa cceennttrraallãã,, îînn ppaarrccuull ddiinn ffaaþþaa bbllooccuulluuii 3355..

AAnnuull nnoouu vvaa ffii îînnttââmmppiinnaatt ddee llooccuuiittoorriiii oorraaººuulluuii
TTuurrcceennii ccuu uunn ffoocc ddee aarrttiiffiicciiii ssppeeccttaaccuullooss,, ccaa îînn ffiieeccaarree aann..
AAttmmoossffeerraa vvaa ffii îînnttrreeþþiinnuuttãã ddee uunn DDJJ,, ccaarree vvaa ooffeerrii ppuu-
bblliiccuulluuii ppiieessee ccllaassiiccee ddee ssããrrbbããttoorrii ººii mmuuzziiccãã ddee ppeettrreecceerree..
DDee aasseemmeenneeaa,, ppaarrttiicciippaannþþiiii vvoorr pprriimmii cceeaaii,, vviinn ffiieerrtt ººii
aallvviiþþãã..
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Miss Boboc la Liceul Turceni
ÎÎnn uurrmmaa ddeelliibbeerrããrriiii jjuurriiuulluuii,, aauu ffoosstt
aaccoorrddaattee uurrmmããttooaarreellee pprreemmiiii:: ttiittlluull
ddee MMiissss BBoobboocc 22001144 ii-aa rreevveenniitt
eelleevveeii DDiiaannaa PPrreeootteessooiiuu ddiinn ccllaassaa 
IIXX BB,, llooccuull IIII aa ffoosstt pprriimmiitt ddee MMiirruunnaa
BBiirriibbooiiuu ddiinn ccllaassaa IIXX CC,, iiaarr llooccuull IIIIII 
aa ffoosstt aaccoorrddaatt eelleevveeii BBiiaannccaa BBrruujjaann
ddiinn ccllaassaa IIXX BB.. 
PPeennttrruu MMiissss PPooppuullaarriittaattee,, 
ssppeeccttaattoorriiii aauu ttrriimmiiss SSMMSS ccuu nnuummããrruull
ccoonnccuurreenntteeii llaa uunn nnuummããrr ddee tteelleeffoonn
aannuunnþþaatt ddee pprreezzeennttaattoorrii ººii,, îînn uurrmmaa
cceennttrraalliizzããrriiii pprreeffeerriinnþþeelloorr lloorr,, ttiittlluull
ii-aa rreevveenniitt eelleevveeii BBiiaannccaa GGeennggiiuu ddiinn
ccllaassaa IIXX CC.. 
CCeelleellaallttee 88 ccoonnccuurreennttee aauu pprriimmiitt 
pprreemmiiii ddee ppaarrttiicciippaarree..

În fiecare an, pentru Liceul Tehnologic
Turceni, ziua de 6 decembrie, de Sf. Nicolae,
are ºi o altã semnificaþie, este Ziua liceului ºi
este marcatã de activitãþi menite sã punã în
evidenþã realizãrile în plan ºcolar ºi
extraºcolar, pentru elevi, cadre didactice ºi
pãrinþi. Unul din momentele aºteptate cu
nerãbdare este spectacolul-concurs „Miss
Boboc“. La aceastã ediþie s-au înscris 12 con-
curente, eleve în clasa a IX-a, care, pe parcursul
a 5 sãptãmâni, s-au pregãtit sub îndrumarea
organizatorilor, elevii claselor a XII-a.  

Concurentele au avut de parcurs 4 probe,
fiecare probã aducând un plus de dificultate,
dar oferindu-le posibilitatea de a-ºi pune în evi-
denþã calitãþile. Prezentatorii, Nadia Tismã-
naru de la clasa XIIC ºi Vlad Ungureanu de la
clasa XIIA, au avut dificila misiune de a

întreþine atmosfera pe toatã durata spectacolu-
lui ºi de a ajuta concurentele sã-ºi depãºescã
emoþiile. Cei doi au fãcut acest lucru cu multã
dãruire ºi multã responsabilitate. Juriul con-
cursului a fost alcãtuit profesor Oana ªandru,
învãþãtor Cristina Bivolaru, proesor Daniel
Motoi ºi liderul elevilor, Eli Mandache din clasa
XI A. Preºedintele juriului a fost domnul pri-
mar Dumitru Gîlceavã. Prima probã a dat
posibilitatea concurentelor sã se prezinte,
într-o atmosferã plinã de mister ºi pe un fond
muzical adecvat. În cadrul probei a doua, cea
de aptitudini, fetele au demonstrat calitãþi
artistice, au cântat ºi au dansat, fiecare având
libertatea de a-ºi organiza momentul aºa cum
a dorit. Proba surprizã a constat din
recunoaºterea unor fructe ºi legume pe baza
descrierilor fãcute de prezentatori ºi a avut

drept scop testarea cunoºtinþelor fetelor, dar ºi
spontaneitatea. A fost o surprizã atât  pentru
concurente, cât ºi pentru organizatori, mai ales
cã au avut posibilitatea sã aleagã fructul sau
leguma respectivã dintr-un coº destul de bine
asortat. Ultima probã, cea a eleganþei ºi
bunului gust, a adus în faþa spectatorilor foarte
numeroºi, perechi care au valsat pe melodii
care au mers la sufletul tuturor,  fetele au avut
þinute deosebite, au fost frumoase, iar
partenerii lor au fost cavaleri desãvârºiþi.
Pauzele dintre probe au fost acoperite de
momente susþinute de elevii cu înclinaþii artis-
tice spre teatru sau muzicã. Un moment
deosebit, a fost participarea unor foºti elevi,
care au cântat împreunã cu cei actuali ºi au
þinut sã demonstreze cã distanþele nu conteazã
atunci când este vorba de ºcoala unde ai stu-

diat. Au fost pe scenã: Vasilicã Moruz, licenþiat al
Universitãþii de muzicã din Bucureºti, Cristina
Matei, studentã în anul II la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie Craiova, Andrei
Mihalache, elev în clasa a IX-a la Liceiul de artã
„Constantin Brãiloiu“ Tg. Jiu. Memorabil a fost
monologul prezentat de Laviana Giurea studen-
tã în anul II la Facultatea de Agronomie Craiova,
secþia Controlul ºi expertiza produselor ali-
mentare. Alãturi de ei au fost elevii de acum ai
liceului: Mihaela Vãrzaru, din clasa XII C, Emil
Matei din clasa XI C, Mihai Mrejeru din clasa VII
D, Adrian Guiu din clasa X C.

Sprijinul financiar pentru premii, sono-
rizare ºi decorul scenei au fost asigurate de
Primãria ºi Consiliul local Turceni, iar locaþia
desfãºurãrii concursului a fost asiguratã de
Casa de Culturã.
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Monografia Localitãþii Turceni 

(Obiceiurile de Crãciun ºi Anul Nou)

OObbiicceeiiuurriillee,, ddaattiinniillee,, ccâânntteecceellee rriittuuaallee îînnssooþþeesscc
vviiaaþþaa oommuulluuii ddee llaa nnaaººtteerree ppâânnãã llaa mmoorrmmâânntt,,
uunneeoorrii,, îînn ddiivveerrssee ººii mmuullttiippllee aassppeeccttee cchhiiaarr ººii
dduuppãã mmooaarrttee.. MMuullttee ddiinnttrree aacceesstteeaa aappaarr ccaa ssããrr-
bbããttoorrii iinntteerreessaannttee ccuupprriinnzzâânndd oo llaattuurrãã ssppeeccttaa-
ccuullooaassãã,, ddrraammaattiiccãã..
EElleemmeenntteellee mmaaggiiccee aallee uunnoorr oobbiicceeiiuurrii vviinn ssãã
aatteessttee ppeerrssiisstteennþþaa uunnoorr ffoorrmmuullee rrããssppããnnddiittee
îînnccãã ddee llaa ddaaccii.. PPee tteerriittoorriiuull ccoommuunneeii ss-aauu
ttrraannssmmiiss ddiinn ggeenneerraaþþiiee oo ppaalleettãã vvaarriiaattãã ddee oobbii-
cceeiiuurrii lleeggaattee îînn ssppeecciiaall ddee AAnnuull NNoouu,, CCrrããcciiuunn,,
oobbiicceeiiuurrii lleeggaattee ddee mmuunncciillee aaggrriiccoollee,, lleeggaattee ddee
mmoommeennttee iimmppoorrttaannttee ddiinn vviiaaþþaa oommuulluuii::
nnaaººtteerreeaa,, nnuunnttaa,, îînnmmoorrmmâânnttaarreeaa..

Cu ocazia Anului Nou, cel mai frecvent obicei este
pluguºorul. Urarea pluguºorului se practicã în dimineaþa
zilei de 1 ianuarie începând din jurul orei 5 pînã la orele
11. Se face de cãtre tineri, numai bãieþi, în vârstã de 7-8 ani
pânã la 15-18 ani. De obicei un pluguºor este alcãtuit
dintr-un echipaj de 4 pânã la 6 tineri, care poartã „un plug“
fãcut din lemn frumos împodobit cu hârtie de diferite
culori. Doi dintre tineri trag acest pluguºor, un altul
pocneºte dintr-un bici confecþionat din fibre de cânepã,
unul imitã semãnatul, unul þine plugul de coarne. Acesta
are rolul cel mai important deoarece de obicei el rosteºte
ºi urarea. Anumite versuri sunt repetate în cor de tot
grupul. Urarea se face în curtea fiecarãrui gospodar care
doreºte aceasta, iar grupul este rãsplãtit cu bani, colaci,
fructe, etc.. Urarea este declamatã prin versuri de obicei
scurte, dar cu poeme uneori destul de lungi, cu un conþinut
în care se succed muncile agricole de la arat ºi semãnat
pânã la secerat, recoltat ºi chiar pânã la împletirea
colacilor. Se ureazã, în versuri pline de voioºie, fiecãrui

gospodar: fertilitate, abundenþã, îmbelºugare. Dintre toate
obiceiurile, pluguºorul este poezia care a cuprins cele mai
multe aspecte ale noilor transformãri politice, sociale ºi
economice petrecute în þara noastrã dupã eliberare. De
multe ori urarea pluguºorului are un caracter local ºi chiar
personal.

Urarea cu sorcova se face tot în dimineaþa zilei de 1 ia-
nuarie cam la aceleaºi ore cu pluguºorul. Se face de copii,
bãieþei ºi fetiþe în vîrstã 4-5 pânã la 7-8 ani.

De obicei copii merg în grup dar fiecare îºi spune
urarea sa þinând în mânã sorcova cu care atinge prin bãtãi
uºoare corpul celui cãruia îi adreseazã urarea. Sorcova nu
este altceva decât o nuia de 30-40 cm, lungimea încovoiatã
în mod oval de care sunt prinse anumite flori fãcute din
hârtie coloratã. De obicei, copii merg cu sorcova sã ureze la
bunici sau rude apropiate. Urãtorii sunt rãsplãtiþi cu bani,
bomboane, fructe, etc. Capra, este un obicei din ce în ce
mai puþin rãspândit în cadrul comunei. Se practicã tot în

dimineaþa zilei de 1 ianuarie. Jocul caprei are un caracter
de petrecere fãrã un conþinut precis. Cu capra merg 2-3
copii numai bãieþei în vârstã de 13-16 ani. Capra este un
obiect din lemn ce înfãþiºeazã figura unui cap de caprã
completat cu o cuverturã sau pãturã sub care stã adãpostit
cel care executã jocul caprei, pe pãtura sub care stã adãpos-
tit cel care executã jocul caprei, sunt prinse panglici de hâr-
tie coloratã, sau alte obiecte pentru ornamentare. În
ajunul Crãciunului, respectiv în dimineaþa zilei de 24
decembrie, pe la ora 9, copii bãieþi ºi fete, altãdatã oameni
de toate vârstele, mergeau la colindatul din casã în casã.
Fiecare gospodar iese la poartã ºi împarte la colindãtori
niºte colaci fãcuþi într-o formã specialã mai alungiþi ºi rãsu-
ciþi faþã de colacii obiºnuiþi care se cheamã „colindeþi“.
Aceºtia se mãnâncã de obicei înmuiaþi în zama în care se
fierb maþele porcului în noaptea Crãciunului. Gospodarul
care, dintr-un motiv sau altul, nu a putut împãrþi colindeþi
la colindãtori este aspru admonestat de aceºtia prin

cuvinte de ocarã, dorindu-i sã-i moarã animalele, de obicei
capra, sau dorindu-i alte lucruri neplãcute.

În zilele noastre tot mai mulþi gospodari în locul colin-
deþilor fãcuþi în casã, împart la colindãtori chifle, covrigi,
bomboane, biscuiþi, etc., cumpãrate din unitãþile comerþului
de stat. 

În seara zilei de 24 decembrie, începând din jurul orei
20.00, copii merg cu Steaua. Steaua este confecþionatã din
lemn cu mai multe colþuri, iar pe faþã are lipitã o hârtie pe
care sunt desenate diferite scene magice privind naºterea
lui Hristos. Cu Steaua merg câte 4 copii, intrã în casa gospo-
darului care îi primeºte, se aºeazã ºi cântã câte doi-doi,
texte compuse pe scheletul misterelor religioase.

Vicleimul, Vicleiul este o dramã popularã care are ca
temã naºterea lui Iisus, cãlãtoria ºi înfãþiºarea cu daruri a
magilor. Acest obicei astãzi nu se mai practicã decât în fos-
tele sate Stolojani ºi Turceni de Sus. O atenþie aparte reþine
modul cum se practicã, de altfel cum s-a practicat în trecut,
Vicleiul în fostul sat Stolojani. Aici, pe lângã drama reli-
gioasã care se prezintã în prima parte, în partea a doua
urmeazã un joc cu elemente laice, foarte interesant care
cuprinde aspecte semnificative din viaþa ºi activitatatea
oamenilor, satirizând pe fondul unor convorbiri purtate
cu un moº, fratele acestuia, nevestele lor ºi alte personaje,
aspecte din munca oamenilor, criticând pe cei care nu
muncesc bine pãmântul, nu îngrijesc animalele sau mai
recent pe cei care nu muncesc suficient de bine în
gospodãrie sau în ºantierele din comunã. Majoritatea per-
sonjelor poartã mãºti de aceea li se mai spune Viclei mas-
cat la care participã 16-18 personaje, spre deosebire de
celãlalt cãruia i se mai spune Viclei drept ºi la care participã
numai 6 persoane ºi cântã numai cântece religioase.

Altã datã cu Steaua ºi Vicleiul se umbla începând cu 24
decembrie trei seri la rând. Acum aceste obiceiuri s-au
restrâns atât ca arie cât ºi ca participare.

Lucrarea de faþã, care se doreºte a fi un studiu mono-
grafic asupra principalelor dimensiuni socio-econo-
mice, politice ºi culturale ale localitãþii Turceni în ultimii
sãi ani de existenþã ruralã ºi trecerea ei spre
urbanizare, urmãreºte mai multe obiective. (...) Mi-am
propus ca, pe cât voi putea, sã prezint trecutul loca-
litãþii noastre, prezentul ºi în special sã prefigurez
viitorul (...) Pentru a putea sã realizez aceastã lucrare a
fost necesar sã stau zile întregi ºi sã cercetez docu-
mente vechi la Arhivele Statului din Tg-Jiu, la mai multe
puncte documentare din Craiova ºi Bucureºti. A fost

necesar sã discut cu mulþi octogenari care, astãzi, din
pãcate nu se mai aflã printre noi. De un real sprijin
mi-au fost locuitorii comunei de la care m-am informat
despre munca lor, despre obiceiuri, tradiþii, port,
gospodãrii, mod de trai etc., de-a lungul timpului.
Pentru tot ce am reuºit sã fac, mulþumesc din inimã
tuturor celor care mi-au dat o informaþie cât de micã ce
mi-a fost de mare ajutor în realizarea prezentei lucrãri. 
Profesor Emil Gâlceavã, 
(Monografia Localitãþii Turceni, 
ISBN 978-973-0-16699-6, Turceni, 2014)

CCrrããcciiuunnuull eessttee mmiinnuunneeaa ppee ccaarree oo ttrrããiimm
aann ddee aann îînn aapprrooppiieerreeaa ssoollssttiiþþiiuulluuii ddee iiaarrnnãã,,
ccuu ttooaattee ccãã,, ffiiiinndd pprriinnººii ddee ttããvvããlluugguull vviieeþþiiii
mmooddeerrnnee,, uuiittããmm ddee llaattuurraa ssppiirriittuuaallãã,, îînn mmoodd
ssccuuzzaabbiill ººii ccoonnvveennaabbiill uunneeoorrii.. ÎÎnnssãã,, nnuu eexxiissttãã
ssccuuzzee ppeennttrruu uuiittaarreeaa bbuunnããttããþþiiii,, aa îînnþþeelleeppcciiuu-
nniiii,, aa aacccceeppttããrriiii ººii iieerrttããrriiii.. CCrrããcciiuunnuull eessttee
ddaarruull ooffeerriitt ccrreeººttiinniilloorr,, eessttee ssppeerraannþþaa mmâânn-
ttuurriiii pprriinn ssaaccrriiffiicciiuull ccooppiilluulluuii îînn ffaaþþaa ccããrruuiiaa aauu
îînnggeennuunncchhiiaatt mmaaggii ººii ppããssttoorrii.. 

ªªttiimm bbiinnee ººii ttoottuuººii uuiittããmm aaddeesseeaa::
CCrrããcciiuunnuull  rroommâânneesscc eessttee uunniicc!!

EEssttee mmaaii mmuulltt ddeeccââtt ccaaddoouurrii ssuubb bbrraadd ººii
bbeeccuulleeþþee ccoolloorraattee,, eessttee cchhiiaarr mmaaii mmuulltt ddeeccââtt

cceelleebbrraarreeaa NNaaººtteerriiii lluuii IIiissuuss.. CCrrããcciiuunnuull
rroommâânneesscc eessttee ssããrrbbããttooaarreeaa vviieeþþiiii ººii aa
lluummiinniiii,, aa ssooaarreelluuii iinnvvooccaatt îînn cceeaa mmaaii lluunnggãã
nnooaappttee aa aannuulluuii,, cceeaa aa ssoollssttiiþþiiuulluuii ddee iiaarrnnãã,,
ppeennttrruu aa ccããppããttaa ppuutteerrii ººii aa îînnvviinnggee îînnttuunnee-
rriiccuull,, eessttee lluuppttaa eetteerrnnãã ddiinnttrree bbiinnee ººii rrããuu.. ÎÎnn
aacceeaassttãã ppeerriiooaaddãã „„cceerruurriillee ssuunntt ddeesscchhiissee““ssee
îînnttââmmppllãã mmiirraaccoollee îînnffããppttuuiittee pprriinn ttããrriiaa ccrree-
ddiinnþþeeii,, ssuunntt aassccuullaattee rruuggããcciiuunniillee,, ssee aalliinnãã
ssuuffeerriinnþþeellee.. OOddiinniiooaarrãã vviiaaþþaa ººii mmooaarrtteeaa eerraauu
ccoonnssiiddeerraattee ddoouuãã ffaaþþeettee ffiirreeººttii aallee aacceelleeiiaaººii
rreeaalliittããþþii,, iiaarr ssttrrããmmooººiiii nnooººttrrii nnuu ccuunnooººtteeaauu
tteeaammaa ddee mmooaarrttee ººii ddee nneeaanntt ccaarree aa ffããccuutt ddiinn
ssoocciieettaatteeaa zziilleelloorr nnooaassttrree oo ssoocciieettaattee ddeepprree-

ssiivvãã ººii ssttrreessaattãã,, aavveeaauu ttoottuuººii uunn rreeppeerr ddee nnee-
zzddrruunncciinnaatt:: ccrreeddiinnþþaa îînn nneemmuurriirreeaa ssuufflleettuulluuii.. 

SSããrrbbããttooaarreeaa CCrrããcciiuunnuulluuii eessttee aannuunnþþaattãã
pprriinn oobbiicceeiiuull ccooppiiiilloorr ddee aa mmeerrggee ccuu ccoolliinndduull
ººii ccuu sstteeaauuaa ppeennttrruu aa vveessttii nnaaººtteerreeaa
MMâânnttuuiittoorruulluuii iiaarr ccaa ppaarrttee aa ffoollccoorruulluuii ccoolliinn-
ddeellee pprreezziinnttãã oo vvaallooaarree nneepprreeþþuuiittãã pprriinn oorrii-
ggiinneeaa ddaarr mmaaii aalleess pprriinn vveecchhiimmeeaa lloorr;;
rreepprreezziinnttãã ccâânntteeccuull nnoossttrruu ssttrrããmmooººeesscc ººii
uunnaa ddiinnttrree cceellee mmaaii vveecchhii ffoorrmmee ddee mmaannii-
ffeessttaarreeaa ffoollcclloorruulluuii ffiiee eell ººii cceell rreelliiggiiooss.. 

CCoolliinnddeellee,, „„aacceessttee mmiinnuunnaattee ccrreeaaþþiiii
ppooppuullaarree““ss-aauu ppããssttrraatt ddiinn ggeenneerraaþþiiee îînn ggee-
nneerraaþþiiee,, aauu rrããssuunnaatt îînn ffiieeccaarree aann ffããrrãã îînnttrreerruuppeerree

îînn ccaasseellee ccrreeººttiinniilloorr îînn nnooaapptteeaa ssffâânnttãã aa NNaaººtteerriiii
DDoommnnuulluuii,, îînn sseeaarraa ddee AAnnuull NNoouu ººii llaa aallttee ssããrrbbãã-
ttoorrii,, îînnddããttiinnâânndduu-ssee ººii rrããssppâânnddiinndduu-ssee!! 

FFiiee ccãã eessttee vvoorrbbaa ddee sseemmnniiffiiccaaþþiiaa
CCrrããcciiuunnuulluuii,, ddee ttrrããiirriillee lleeggaattee ddee aacceesstt
mmoommeenntt,, ddee bbuuccuurriiaa ddããrruuiirriiii ººii pprriimmiirriiii
ccaaddoouurriilloorr,, ddee ssuunneettuull ccoolliinnddeelloorr,, aacceeaassttãã
ppeerriiooaaddãã aa aannuulluuii eemmooþþiioonneeaazzãã ddaattoorriittãã
ccooppiiiilloorr ccaarree aaººtteeaappttãã ccuu nneerrããbbddaarree vveenniirreeaa
lluuii MMooºº CCrrããcciiuunn,, ddaarr ººii ddaattoorriittãã aassoocciieerriiii ccuu
ffeeeerriiaa iieerrnniiii,, ccuu ppuurriittaatteeaa zzããppeezziiii,, ccuu ssppiirriittuull
ddee „„ffaammiilliiee rreeuunniittãã îînn jjuurruull mmeesseeii““..

„„CCoolliinnddããmm ppeennttrruu ooaammeennii ddrraaggii ººii bbuunnii““,,
aacceessttaa aa ffoosstt mmoottttoo-uull ssppeeccttaaccoolluulluuii ooffeerriitt ddee

PPrriimmããrriiaa OOrraaººuulluuii ººii CCaassaa ddee CCuullttuurrãã
TTuurrcceennii îînn ddaattaa ddee 2200 ddeecceemmbbrriiee 22001144 .. AAuu
aadduuss  mmeessaajjuull CCrrããcciiuunnuulluuii ccoolliinnddããttoorrii mmaaii
mmiiccii,, mmaaii mmaarrii ddee llaa AAnnssaammbblluull „„BBrrââuulleeþþuull““,,
ggrruuppuull ffoollcclloorriicc,, ggrruuppuull iinnssttrruummeennttaall nnaaii ººii
fflluuiieerr,, ttrruuppeellee ddee mmaajjoorreettee „„MMaaggiicc““ººii
„„BBuubbuurruuzzeellee““,, ttrruuppaa ddee tteeaattrruu,, ssoolliiººttii ddee
mmuuzziiccãã uuººooaarrãã ººii ppooppuullaarrãã pprreemmiiaaþþii llaa ccoonn-
ccuurrssuurrii ººii ffeessttiivvaalluurrii îîmmpprreeuunnãã ccuu ddooaammnneellee
ººii ddoommnniiii pprrooffeessoorrii//ccoorreeggrraaffii//iinnssttrruuccttoorrii
ssuubb aa ccããrroorr mmâânnãã ffeerrmmãã eevvoolluueeaazzãã ppee sscceennãã..

IIooaannaa DDiinnuu
CCaassaa ddee CCuullttuurrãã TTuurrcceennii

Seara sfântã de Crãciun: „A dãrui înseamnã a avea cu adevãrat“
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Utile

Identificarea terenurilor la Jilþ ºi Turcenii de Sus

1 PAUNESCU JANEL 5 ianuarie 2015
2 CERNAIANU CONSTANTA 5 ianuarie 2015
3 POPILIAN DOMNICA POPOLIAN SERBAN 6 ianuarie 2015
4 LUNGU Z. CONSTANTIN LUNGU EMANOIL 6 ianuarie 2015
5 BRAN ZAMFIR CIOBANU CONSTANTA 7 ianuarie 2015
6 JIANU I.N.C. GHEORGHE JIANU ZAMFIR 7 ianuarie 2015
7 POPESCU ST. DUMITRU 8 ianuarie 2015
8 POPESCU ECATERINA DUTULEASA VLAD 8 ianuarie 2015
9 BIRAU GH. PETRE BIRAU GHEORGHE 9 ianuarie 2015
10 LUNGU Z. GRIGORE LUNGU EMANOIL 9 ianuarie 2015
11 DIMA N. CONSTANTIN RAESCU 12 ianuarie 2015
12 DIMA N. VASILE DIMA GRIGORE 12 ianuarie 2015
13 DINCULEASA I. GRIGORE DINCULEASA PETRE 13 ianuarie 2015
14 GENGIU I. ST. CONSTANTIN GENGIU SEVASTITA 13 ianuarie 2015
15 BIRAU Z. STEFANA BIRAU LAURENTIU 14 ianuarie 2015
16 BIRAU Z. ILARIE BIRAU LAURENTIU 14 ianuarie 2015
17 BIRAU C. GRIGORE BIRAU GHEORGHE 15 ianuarie 2015
18 BIRAU GR. GHEORGHE BIRAU ILARIE 15 ianuarie 2015
19 DIMA PANTELIMON DIMA DUMITRU 16 ianuarie 2015
20 GRUIA ECATERINA BIRAU ILARIE 16 ianuarie 2015
21 BIRAU GR. ION BIRAU VLAD 19 ianuarie 2015

22 BALAN I. CONSTANTIN BIRAU ELENA 19 ianuarie 2015
23 NITA P. STEFAN PARA DUMITRU 20 ianuarie 2015
24 JIANU D. PETRE JIANU ION 20 ianuarie 2015
25 BATRINCA GRIGORE BATRINCA SANDU 21 ianuarie 2015
26 BALAN I. ELISABETA RAESCU NELU 21 ianuarie 2015
27 DUICA C. ELENA DUICA ION 22 ianuarie 2015
28 DUICA P. EMANOIL DUICA CONSTANTIN 22 ianuarie 2015
29 BUSE ANDREI BUSE CONSTANTIN 23 ianuarie 2015
30 BUSE I. CONSTANTIN BUSE MARIA 23 ianuarie 2015
31 CIOROBOIU IOANA POPESCU FLOAREA 26 ianuarie 2015
32 CORAVU GHEORGHE CORAVU 26 ianuarie 2015
33 BARBULESCU D. ION BARBULESCU IONEL 27 ianuarie 2015
34 DINCULEASA ELENA GENGIU 27 ianuarie 2015
35 NITA P. MARIA DINCULEASA ELENA 28 ianuarie 2015
39 BARBULESCU IL. VLAD BARBULESCU CONSTANTIN 28 ianuarie 2015
40 BARBULESCU IOANA BARBULESCU CONSTANTIN 28 ianuarie 2015
41 NITA R. VASILE NITA CONSTANTIN 29 ianuarie 2015
42 BICA PANTELIMON ION BICA DOMNICA 29 ianuarie 2015
43 PRAJITURA HARALAMBIE PRAJITURA NICOLAE 30 ianuarie 2015
44 BICA B. CONSTANTIN ZAMA ANA 30 ianuarie 2015

1 GASPAR ST. TACHE GASPAR TACHE 5 ianuarie 2015
2 GASPAR SIL. TACHE GASPAR TACHE 5 ianuarie 2015
3 TISMANARU D. EUGEN TISMANARU FILIMON 6 ianuarie 2015
4 BARAGAN R. GHEORGHE BARAGAN ALEXANDRU 6 ianuarie 2015
5 DIMA C. CONSTANTIN DIMA ALEXANDRU 7 ianuarie 2015
6 GENGIU I. CONSTATIN GENGIU CRISTINA 7 ianuarie 2015
7 PURCARELU GR. ION PURCARELU GR. ION 8 ianuarie 2015
8 TISMANARU GR. STANCA TISMANARU CONSTANTA 8 ianuarie 2015
9 TISMANARU CONSTANTIN LUNGU EMANOIL 9 ianuarie 2015
10 CARASEL C. NICOLAE CARASEL NICOLAE 9 ianuarie 2015
11 TISMANARU D.I. CONSTANTIN VALCEANU GHEORGHE 12 ianuarie 2015
12 PITICEA A. NICOLAE BADOIU ELENA 12 ianuarie 2015
13 NITA V. CONSTANTIN NITA NICOLITA 13 ianuarie 2015
14 CARASEL R. PASCU CARASEL GHEORGHITA 13 ianuarie 2015
15 CARASEL E. MARIA NALUCA STEFAN 14 ianuarie 2015
16 NICULESCU B. ANASTASIA NICULESCU 14 ianuarie 2015
17 NICU ANTONIE NICU GHEORGHE 15 ianuarie 2015
18 DUICA A. IOANA GASPAR DUMITRU 15 ianuarie 2015
19 ENACHE I. PETRE ENACHE 16 ianuarie 2015
20 DUTULEASA E. ION DUTULEASA ION 16 ianuarie 2015

21 CIUPAGEA STEFAN MOSTENITORII 19 ianuarie 2015
22 BARAGAN GHE. ILIE BARAGAN GHE. ILIE 19 ianuarie 2015
23 BARAGAN B. ILIE ZAMFIRACHE MARIA 20 ianuarie 2015
24 GROSARU GHEORGHE GROSARU NICOLAE 20 ianuarie 2015
25 PATULARU C. ION DICA ILINCA 21 ianuarie 2015
26 BOBOC ANASTASIE NEGRILA CONSTANTIN 21 ianuarie 2015
27 STANCIULESCU CONSTANTIN STANCIULESCU NICOLITA 22 ianuarie 2015
28 NALUCA MIHAI NALUCA VICTORIA 22 ianuarie 2015
29 POPESCU ILINCA MOSTENITORII 23 ianuarie 2015
30 VARZARU EMANOIL OLOGEANU DOMNICA 23 ianuarie 2015
31 CARASEL C. CONSTANTIN RUSU PETRE 26 ianuarie 2015
32 GENGIU ALEXANDRA GENGIU ALEXANDRU 26 ianuarie 2015
33 CARASEL R. EUGENIE CARASEL CONSTANTIN 27 ianuarie 2015
34 TISMANARU D. GRIGORE TISMANARU 27 ianuarie 2015
35 BOBOC C. NICOLAE BOBOC AURICA 28 ianuarie 2015
36 TISMANARU D. FILIMON TISMANARU C. IOANA 28 ianuarie 2015
37 TARSOAGA CONSTATIN TRAZNEA ADRIAN 29 ianuarie 2015
38 NICU GHEORGHE NICU GHEORGHE 29 ianuarie 2015
39 NALUCA STEFANA MOSTENITORII 30 ianuarie 2015
40 BARAGAN I. ILIE BARAGAN ALEXANDRINA 30 ianuarie 2015

ÎÎnncceeppâânndd ccuu ddaattaa ddee 0055 IIAANNUUAARRIIEE 22001144 ssee
vvaa pprroocceeddaa llaa iiddeennttiiffiiccaarreeaa tteerreennuurriilloorr
aaggrriiccoollee ppeennttrruu îînnttooccmmiirreeaa ddooccuummeenntteelloorr
pprreemmeerrggããttooaarree eemmiitteerriiii ttiittlluurriilloorr ddee pprroo-

pprriieettaattee.. IIddeennttiiffiiccaarreeaa tteerreennuurriilloorr aaggrriiccoollee
ssee vvaa ffaaccee ccuu ttiittuullaarriiii ddiinn rreeggiissttrruu aaggrriiccooll
11995599-11996633 ººii mmooººtteenniittoorriiii lleeggaallii aaii aacceessttoo-
rraa,, dduuppãã ccuumm uurrmmeeaazzãã::

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol
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Campania 
Monitorul de
Turceni
Comunitatea ta, casa ta!

SSuub ggennerriicuul „„Commuunniitaateaa ttaa, ccaassaa ttaa!“ PPrriimmaarruul OOrraaºuuluuii

TTuurrcennii, DDuummiitrruu GGâlceaavvã, vvã iinnvviitã îînn pperriioaaddaa uurrmmãtoaarre,

prriinn iinnterrmmeddiiuul ppuubliicaaþiieii MMonniitorruul dde TTuurrcennii, ssã vvã iimmplii-

caaþii ddiirrect îînn lluuaarreaa ddeciiziiiilorr llaa nniivveluul OOrraaºuuluuii TTuurrcennii.

Caammpaanniiaa îîºii pprropuunne ssã iiddenntiifiice pprroblemmele ccuu ccaarre

locuuiitorriiii uurrbeii sse cconnfrruunntã. DDe aassemmenneaa, pprriinn iinnterrmmeddiiuul

caammpaanniieii  „„Commuunniitaateaa ttaa, ccaassaa ttaa“, ssuunnt bbiinne-vvenniite oorriice ffel

dde iinniiþiiaatiivve ddiinn ppaarrteaa oorriicãrreii pperrssoaanne, ggrruupuurrii ssaauu eetnniiii, ffiie

cã vvorrbiimm dde pprroiiecte ccuultuurraale, ssociiaale ssaauu aaddmmiinniisstrraatiivve.

Commuunniicaarreaa ººii ddiiaaloguul ssuunnt pprriiorriitãþiile PPrriimmãrriieii TTuurrcennii îînn

perriioaaddaa uurrmmãtoaarre

Sãrbãtori ffericite ssi ccãldurã îîn ssuf lete! 

Redactia si
colaboratorii
publicatiei 
Monitorul 
de Turceni
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Calendar 2015
IANUARIE

L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
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OCTOMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
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Ziua Femeii, 8 martie

Ziua Mondialã 
a Sãnãtãþii, 7 aprilie

Festivalul de umor „Al. C.
Calotescu Neicu“ în luna aprilie

Ziua Eroilor, 21 mai

Târg anual în satul 
Strâmba-Jiu, 31 mai –1 iunie 

Ziua Copilului, 1 iunie

Zilele oraºului Turceni

Târg anual în satul Gârbovu 
în ziua de 8 septembrie

Ziua Vârstnicilor, 1 octombrie

1 Decembrie, Ziua Naþionalã 
a României

Anul Nou: 1–2 ianuarie (joi, vineri)

Paºtele: 12–13 aprilie (duminicã,
luni)

Ziua Internaþionalã a Muncii: 
1 mai (vineri)

Rusaliile: 31 mai – 1 iunie
(duminicã, luni)

Adormirea Maicii Domnului:
15 august (sâmbãtã)

Sfântul Andrei: 30 noiembrie (luni)

Ziua Naþionalã a României: 
1 Decembrie (marþi)

Crãciunul: 25-26 decembrie 
(vineri, sâmbãtã)

Evenimente programate în Turceni

Sãrbãtori legale 
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