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Având în vedere că a fost un an greu de traversat 
din cauza crizei economice, am încercat să ducem 
la îndeplinire obiectivele pe care ni le-am propus 
pentru acest an, ce au dus la îmbunătăţirea nivelului 
de trai în oraşul nostru, în acest sens au fost realizate 
o serie de proiecte şi lucrări. Ţin să vă mulţumesc că 
aţi fost alături de mine pe parcusul unui an dificil 
din punct de vedere economic, atât pentru cei din 
administraţia locală, cât şi pentru dumneavoastră. 
Şedinţele cu cetăţenii din timpul anului şi deplasările 
în teren au avut un rol important pentru deciziile 
mele, deoarece m-au ajutat să înţeleg mai bine 
dorinţele şi nevoile dumneavoastră, încercând 
soluţionarea problemelor într-un timp cât mai scurt. 
Împreună am reuşit să găsim soluţii viabile şi efici-
ente pentru problemele şi necesităţile întâmpinate 
de-a lungul anului; sper ca şi în anul următor să 
colaborăm la fel de bine pentru ca oraşul nostru să 
aibă o evoluţie prosperă în concordanţă cu nevoile 
dumneavoastră.

Primăria Oraşului Turceni şi Consiliul Local 
Turceni au organizat şi în acest an un eveniment 
deosebit, 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. 
Sărbătoarea a început frumos şi cu emoţii. Am asis-
tat, alături de participanţii la eveniment, la intonarea 
imnului naţional şi ridicarea drapelului. În ciuda 
frigului de afară, ne-am bucurat să vedem numărul 
mare de persoane care au venit să asiste la depunerea 
de coroane la monumentul eroilor de la Strâmba- 
Jiu şi înmânarea diplomelor veteranilor de război. 
În semn de respect şi recunoştinţă faţă de ostaşii 
români, reprezentanţii Primăriei şi ai Consiliului 

Local, împreună cu locuitorii oraşului Turceni şi 
din satele aparţinătoare, au depus coroane de flori în 
faţa monumentului. 1 Decembrie reprezintă ziua în 
care ne sărbătorim ţara şi strămoşii şi de aceea, avem 
datoria morală de a păstra valorile şi demnitatea 
ţării. Un moment solemn pentru noi toţi, deoarece 
desăvârşirea unităţii naţionale  a reprezentat fapta 
istorică a întregii naţiuni române.

În această frumoasă perioadă a sărbătorilor 
de iarnă am avut marea bucurie de a fi invitat să 
particip la o manifestare specifică acestui sezon: „În 
aşteptarea lui Moş Nicolae”. Pot să vă spun că am 
rămas impresionat de talentul copiilor de la clasele  a 
II-a C,  a XI-a C  şi  a VI -a C care, alături de familie, 
de cadrele didactice şi de profesorii îndrumători înv. 
Stancu Lavinia şi prof. Predescu Loredana, ne-au 
oferit tuturor un spectacol de neuitat. Educatorii 
au ştiut să identifice aptitudinile acestor copii. Nu 
contează dacă un copil are un singur talent sau mai 
multe... orice ar fi, fiecare dintre aceştia este unic şi 
valoros în felul său. Un mare rol în formarea tinerilor 
de mâine îl are educaţia, care asigură însuşirea 
atitudinii corespunzătoare condiţiei de om civilizat, 
capabil de reuşită personală. Un principal factor 
care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii 
este şcoala. Am participat cu  drag la sărbătorirea 
Zilelor Liceului Tehnologic Turceni, unde am putut 
observa implicarea profesorilor dar şi a elevilor în 
organizarea unui eveniment de succes.  Ioan Slavici 
spunea că: „Menirea firească a şcolii nu e să dea 
învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 
intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa 
toată viaţa”. De aceea, susţin ideea că, pentru fiecare 
dintre noi, educaţia copiilor şi a tinerilor trebuie 
să fie în permanenţă o prioritate, deoarece nicio 
societate nu poate evolua fără educaţie. 

Biroul tehnic pe parcursul lunii noiembrie a 
realizat următoarele lucrări:

1. Curăţire subsoluri blocuri Turceni, G25, 2 
scări; G27-4 scări, P14-2 scări, P19-2 scări, P10-2 
scări, P11-2 scări, Bl. 38-3 scări. Dintr-un număr 
total de 24 de scări aferente blocurilor din oraşul 

Turceni au fost efectuate lucrări la 17 dintre acestea. 
La aceste blocuri a fost realizată şi racordarea la 
canalizare în subsolul blocurilor.

2. A fost realizată racordarea la canalizarea 
nouă a următoarelor blocuri din oraşul Turceni: 
bl 36, bl.37, bl.38, bl.39, bl.42, bl.43, bl.44, bl.46, 
bl.47.

3. Au fost realizate lucrări de acoperiş şarpant 
la cabinetele medicilor de familie.

Biroul de asistenţă socială a întreprins diverse 
activităţi cum ar fi:

- a primit un număr de 80 cereri privind acor-
darea alocaţiei pentru susţinerea familiei conform 
legii 277/2010, art.24, alin. 1;

- a primit un număr de 5 dosare alocaţii de 
stat;

- a primit un număr de 73 dosare privind acor-
darea indemnizaţiei pentru creşterea copilului;

- a primit un număr de 3 cereri privind acor-
darea ajutorului social conform legii 416/2001;

- a întocmit un număr de 8 dosare privind 
acordarea unui ajutor de urgenţă;

- a efectuat un număr de 25 anchete sociale;
- consiliere persoane cu handicap şi familiile 

cu probleme;
-  a lucrat şi centralizat  un nr. de 390  cereri 

privind acordarea ajutorului de încălzire.
Biroul de achiziţii s-a ocupat de realizarea 

documentaţiilor pentru înscrierea în cartea funciară 
a unor terenuri proprietate privată iar în vederea 
asigurării în bune condiţii a circulaţiei pe dru-
murile publice pentru iarna 2013-2014, a efectuat 
demersurile pentru achiziţionarea unei maşini de 
deszăpezire. 

În cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni, au figurat 
luna aceasta un număr de 327 de intrenări, 14 naşteri 
iar medicii specialişti au efectuat un număr de 33 
de operaţii.   

La final de an, doresc să vă urez un Crăciun 
fericit alături de cei dragi şi un an 2014 plin de 
bucurii, împliniri sufleteşti şi profesionale! La 
Mulţi Ani! 

aDmiNiSTraţie

AGENDA PRIMĂRIEI
de Dumitru Gîlceavă,

Primarul Oraşului Turceni

Informare aPIa PrIvInd acțIunIle desfăşurate 
în cadrul Pead-2013 

 Acţiunile desfăşurate în luna noiembrie în cadrul  
Planului anual european de furnizare Ajutoare alimentare în 
beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate (PeAD 2013) 
au avut în vedere primirea şi recepţionarea cantităţilor de 
produse alimentare în depozitul organismului desemnat, 
respectiv consiliul Judeţean gorj, livrarea acestora către 
unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului, în vederea 
distribuirii către beneficiarii finali, în speță, către persoanele 
cele mai defavorizate din judeţ, stabilite în conformitate cu 
prevederile h.g. 600/2009, modificată. livrarea produselor 
alimentare destinate persoanelor cele mai defavorizate din 
românia a început în luna august a.c, la această dată fiind 
realizată în proporţie de 99,82%.     
              Au fost livrate integral cantităţile de făină albă 
de grâu ( 692,575 to), mălai (377,358 to), paste făinoase 
(31,256 to), ulei de floarea soarelui (233,671 to), roşii în suc 

propriu (57,854 to), zacuscă (33,824 to), zahăr (122,710 to).  
Din produsul alimentar carne de porc în conservă a fost 
livrată şi recepţionată o cantitate de 37,800 to, urmând ca 
diferenţa de 10,127 tone până la cantitatea alocată judeţului 
să fie livrată în luna decembrie. tot în luna decembrie se 
aşteaptă livrarea a 12,974 to de miere de albine.
 concomitent cu aceste acţiuni, s-au desfăşurat şi 
cele de livrare şi transport a produselor alimentare către 
primăriile judeţului, în vederea distribuirii acestora către 
persoanele defavorizate—realizate în proporţie de 96% .
 reamintim categoriile de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare în 
cadrul planului:
 a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, 
prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit 
minim garantat acordat în bazalegii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;
 b)şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi 
completările ulterioare;
 c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror 
drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii 
cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi 
şi copii, neinstituţionalizate;
 e)persoanele beneficiare ale prevederilor legii nr. 
49/1991,legii nr. 44/1994,legii nr. 49/1999, legii nr. 3 0 9 
/ 2 0 0 2 ,D e c r e t u l u i- l e ge n r . 118/1990,ordonanţei 
guvernului nr. 105/1999, legii nr. 341/2004, legii nr. 
109/2005, legii nr. 8/2006,legii nr. 578/2004. 
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Persoanele care au nevoie de servicii de vidanjare 
pot contacta un utilaj la numărul de telefon: 

0766.875.457.

	 Având	 în	 vedere	 numărul	 mare	 de	 incendii	 izbucnite	
în	 sezonul	 rece	 datorate	 în	 special	 folosirii	 mijloacelor	
necorespunzătoare	de	încălzire,	Inspectoratul	pentru	Situaţii	de	
Urgenţă	„Lt.	col.	Dumitru	Petrescu”	al	judeţului	Gorj,	reaminteşte	
regulile	 ce	 trebuie	 respectate	 în	 această	 perioadă	 a	 anului,	
pentru	 a	 evita	 pierderile	 de	 vieţi	 omeneşti	 şi	 bunuri	materiale.	
În	 acest	 scop	este	necesar	 ca	principalele	 reguli	 şi	măsuri	 de	
securitate	la	incendiu,	premergător	şi	pe	timpul	sezonului	rece,	
să	fie	respectate.	
	 Majoritatea	incendiilor	ce	se	produc	în	sezonul	rece	se	
datorează	exploatării	de	multe	ori	în	condiţii	necorespunzătoare	
ori	 cu	 defecţiuni	 a	 mijloacelor	 de	 încălzire	 centrale	 şi	 locale,	
urmată	de	apariţia	unor	evenimente	nedorite.	
	 Pentru	 înlăturarea	 pericolului	 de	 incendiu	 care	 poate	
apărea	la	sobe,	recomandăm	câteva	măsuri	specifice:
•	sobele	fără	acumulare	de	căldură	se	vor	utiliza	numai	când	sunt	
complet	echipate	(burlane,	uşiţe	la	focar,	cenuşar);
•	 distanţa	 între	 sobe	 sau	 burlane	 şi	 pereţi,	 precum	 şi	 între	
burlane	şi	planşeele	combustibile,	va	fi	de	minimum	1	m	dacă	
sunt	neprotejate	şi	de	minimum	0,70	m	când	sunt	protejate	prin	
tencuire	sau	zidărie;	distanţa	între	partea	superioară	a	sobei	şi	
planşeul	combustibil	va	fi	minimum	2	m	la	planşeele	neprotejate	
şi	de	minimum	1,5	m	la	cele	protejate;
•	 pardoseala	 combustibilă	 de	 sub	 sobele	metalice	 se	 va	 izola	
cu	o	placă	de	azbest	de	0,5	cm,	acoperită	cu	tablă	sau	printr-un	
postament	de	cărămidă,	beton	etc.	cu	grosimea	de	6	cm.	Această	
protecţie	va	depăşi	perimetrul	sobei,	 lateral	cu	25	cm	şi	în	faţa	
focarului	cu	50	cm.	Dacă	picioarele	sobei	sunt	scurte,	perimetrul	
va	avea	o	grosime	de	minimum	25	cm;
•	distanţa	dintre	sobă	şi	peretele	combustibil	din	faţa	focarului	nu	
va	fi	mai	mică	de	1,25	m;
•	 înainte	de	utilizare	sobele	şi	coşurile	de	fum	să	fie	verificate,	
reparate,	curăţate	şi	puse	în		perfectă	stare	de	funcţionare;
•	curăţirea	coşurilor	se	va	face	ori	de	câte	ori	este	nevoie;
•	este	interzis	a	se	utiliza	sobe	şi	coşuri	fisurate,	fără	uşiţe	la	focare	
şi	 cenuşare	 sau	 izolate	 necorespunzător	 faţă	 de	 elementele	
combustibile	ale	clădirilor;
•	pe	timpul	funcţionării	sobelor,	uşiţele	de	alimentare	se	menţin	
închise;
•	se	va	evita	aprinderea	focului	utilizând	benzină,	petrol	sau	alte	
lichide	inflamabile;
•	 lăsarea	 fără	 supraveghere	a	 sobelor	 sau	 suprasolicitarea	 lor	
termică	este	interzisă;
•	 depozitarea	 lemnelor,	 cărbunilor	 sau	 a	 altor	 materiale	
combustibile	să	nu	se	facă	pe	sobe	sau	în	preajma	lor;
•	 cenuşa	se	va	evacua	periodic	 într-un	 loc	 stabilit	 şi	 amenajat	
în	acest	scop,	fără	pericol	de	incendiu	şi	numai	după	ce	se	vor	
stinge	resturile	de	jar;
•	 se	 va	 evita	 folosirea	 lemnelor	 mai	 lungi	 decât	 dimensiunile	
focarului;
•	nu	lăsaţi	copiii	singuri	în	casă,	cu	focul	aprins	în	sobă;
•	 este	 interzisă	 racordarea	 sobelor	 la	 coşuri	 metalice	 sau	
scoaterea	burlanelor	prin	ferestre,	pe	sub	streaşină	etc.;
•	 este	 interzisă	 racordarea	 sobelor	 la	 canale	 sau	 burlane	 de	
ventilaţie;
•	 în	 camerele	 cu	 încălzire	 cu	 sobe	 este	 interzisă	 curăţirea	 cu	
benzină,	neofalină,	petrol	etc.	a	duşumelelor	şi	a	oricărui	obiect;
•	este	interzisă	folosirea	reşourilor	improvizate,	suprasolicitarea	
prizelor	 de	 curent	 (prin	 utilizarea	 a	 cel	 puţin	 patru	 aparate	
electrice	 concomitent),	 supradimensionarea	 siguranţelor	
fuzibile	 prin	 înlocuirea	 fuzibilului	 cu	 liţă,	 conectarea	 marilor	
consumatori	 (maşini	 de	 spălat,	 calorifere	 electrice)	 pe	 circuite	
subdimensionate,	improvizaţii	pe	circuitele	electrice.

MĂSURI DE 
PREVENIRE ŞI 
STINGERE A INCENDIILOR 
 SPECIFICE SEZONULUI RECE 

	 De	puţin	timp	a	început	
una	 dintre	 cele	 mai	 frumoase	
perioade	 din	 an,	 cea	 a	

sărbătorilor	 de	 iarnă.	 Zăpadă,	
vin	 fiert,	 beculeţe	 colorate,	
o	 adevărată	 atmosferă	 de	
sărbătoare.	 Este	 vremea	
colindelor,	 o	 perioadă	 în	 care	
au	loc	o	mulţime	de	spectacole	
în	 aer	 liber,	 cu	 muzică	 şi	
distracţie.	 Anul	 Nou	 este	 ziua	
care	 marchează	 trecerea	
între	 ani.	 Primăria	 Oraşului	
Turceni	 şi	 Consiliul	 Local	
Turceni	au	pregătit	un	program	
special	pentru	acest	Revelion.	
Evenimentul	va	avea	loc,	ca	în	
fiecare	 an,	 în	 centrul	 oraşului	
Turceni,	lângă	bradul	împodobit	
de	 Crăciun.	 Începând	 cu	 ora	
22:00,	formaţia	Triton	va	susţine	
un	 recital	 de	 excepţie	 pentru	
toţi	 participanţii	 la	 eveniment,	
urmat	 de	 un	 impresionant	 foc	
de	 artificii.	 Se	 vor	 împărţi	 vin	
fiert,	ceai	cald	şi	halviţă.	

Semnificaţii ale 
Anului Nou

	 Această	 sărbătoare	
are,	 pe	 lângă	 semnificaţia	
religioasă	 legată	 de	 ziua	
Sfântului	Vasile	cel	Mare,	sensul	
unui	timp	care	înnoieşte	lumea.	
Înscris	ca	un	moment	sacru	în	
evoluţia	 calendaristică,	 Anul	
Nou	 marchează	 trecerea	 de	
la	 moartea	 simbolică	 a	 anului	
îmbătrânit	 către	 renaşterea	
celui	nou.	Ceremonia	sărbătorii,	
dominată	 altădată	 de	 obiceiul	
Calendelor	 lui	 ianuarie,	 a	
păstrat	până	astăzi	un	caracter	
augural	 şi	 un	 repertoriu	 de	
datini	bogat	şi	variat.	

	 Stabilirea	 religioasă	 a	
datei	de	1	 ianuarie	ca	 început	
de	an	a	avut	 loc	pentru	prima	

dată	 în	 1691,	 de	 către	 Papa	
Inocențiu	al	XII-lea.	În	liturghia	
romano-catolică,	 1	 ianuarie	
reprezintă	 o	 octavă	 de	 la	
Crăciun;	 astfel,	 această	 zi	
este	dedicată	Fecioarei	Maria.	
În	 același	 timp,	 în	 a	 opta	 zi	
de	 la	 naștere	 sunt	 amintite	 în	
Evanghelie	 tăierea	 împrejur	
și	 botezul,	 potrivit	 religiei	
iudaice,	a	pruncului	Iisus	—	la	
fel	 și	 în	bisericile	evanghelice.	
În	 biserica	 ortodoxă,	 la	 1	
ianuarie	 este	 și	 ziua	 Sfântului	
Vasile,	 episcop	 de	 Cezareea	
Cappadociei.
	 În	 epoca	
contemporană,	Anul	 Nou	 este	
întâmpinat	 în	 noaptea	 de	 31	
decembrie	 spre	 1	 ianuarie	 —	
noaptea	de	Revelion	(din	limba	
franceză:	 Réveillon,	 ceea	 ce	
înseamnă	aproximativ	„trezire”,	
aici	 cu	 sensul	 de	 ospăț	 la	
miezul	nopții)	—	cu	petarde	și	
artificii;	 rudelor,	 prietenilor	 și	
cunoștințelor	 li	 se	 fac	 urări	 de	
noroc	și	sănătate	și	se	urează	
„La	mulți	ani!”.	
	 Grecii	 fac	 o	 prăjitură	
tradițională	 în	 care	 pun	 bani.	
Persoana	 care	 găsește	 banii	
va	 avea	 parte	 de	 bucurie	 tot	
timpul	 anului.	 Acest	 obicei	 a	
fost	 transmis	 și	 în	 anumite	
regiuni	ale	României.	Evreii	din	
Israel	mănâncă	mere	unse	 cu	
miere,	pentru	ca	noul	an	să	fie	
foarte	dulce.	Italienii	încep	cina	
mâncând	o	farfurie	de	linte,	iar	
după	 toastul	 pentru	 noul	 an	
se	 obișnuiește	 să	 se	 arunce	
cupa	 pe	 fereastră.	 Spaniolii	

mănâncă	12	boabe	de	struguri,	
însemnând	 ultimele	 secunde	
ale	 anului,	 ca	 ritual	 pentru	

atragerea	norocului.	Obiceiul	a	
fost	preluat	de	numeroase	 țări	
latino-americane.
	 În	 România,	 în	
noaptea	 dintre	 ani,	 oamenii	
își	 pun	 o	 dorință,	 pentru	 că	
aceasta	 are	 toate	 șansele	 să	
se	 îndeplinească.	 Noaptea	
de	 Revelion	 este	 întâmpinată	
cu	 mult	 zgomot	 pentru	 că	
zgomotele	 puternice	 alungă	
spiritele	 rele.	 Tot	 de	 Anul	
Nou	 se	 merge	 cu	 capra.	 Unii	
oameni	 desfac	 șampanie	
la	 cumpăna	 dintre	 ani,	 ca	
să	aibă	un	an	mai	prosper.		
	 Pușcarea	 petardelor	
de	 Anul	 Nou	 este	 practicată	
de	regulă	de	către	cei	 tineri.Și	
desigur,	 pe	 31	 decembrie,	 se	
colindă	 cu	 plugușorul	 iar	 pe	 1	
ianuarie	cu	sorcova.	Prin	unele	
locuri	 se	 umblă	 cu	 “colinda”,	
ca	 la	 Crăciun,	 însă	 cea	 mai	
frecventă	 este	 datina	 “Plugul”,	
întâlnită	pretutindeni	în	ţară.	În	
trecut,	a	fost	prezentă	mai	ales	
în	 Bucovina	 şi	 Moldova,	 de	
unde	s-a	răspândit	şi	a	ajuns	în	
Transilvania,	 în	 Maramureş	 şi	
în	sudul	ţării,	până	în	Muntenia	
şi	Oltenia.	
	 Cum	se	poate	observa,	
Anul	 Nou	 este	 un	 prilej	 de	
aducere	 aminte	 a	 datinilor	
folclorice	 de	 odinioară.	 Şi	
peste	 toate,	 în	 aceste	 clipe	
de	 înnoire	 generală,	 fiecare	
român	este	dornic	să	audă	din	
glasul	 urătorilor:	 “Anul	Nou	 cu	
bucurie/La	 mulţi	 ani	 ca	 să	 vă	
fie!...”

PrOGraMuL de reVeLiOn 2014
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M O T T O :  
“Noi clădim 
şi apărăm nu 
numai pentru 
g e n e r a ț i a 
n o a s t r ă . 
A p ă r ă m 

fundațiile puse de părinții 
noştri, clădim viața 
generațiilor viitoare. “                                  
F.D.ROOSEVELT
 ne-am ales ca motto pentru 
activitatea din data de 5 decembrie 2013, 
intitulată “În AȘtePtAreA lui MoȘ 
nicolAe”, cuvintele lui F. D. roosevelt 
deoarece ne-am propus să fim aceia care 
să acorde egalitate de 
șanse pentru toți copiii, 
indiferent de mediul 
social din care provin, 
de apartenența etnică 
sau religioasă. Această 
activitate face parte 
din proiectul cu titlul 
“Minunile iernii”, proiect 
care se derulează în 
intervalul 2 -20 decembrie 
2013 care cuprinde mai 

multe activități (expoziții cu lucrările 
elevilor, lansare de carte, acte de voluntariat, 
etc.).
 Într-o atmosferă de sărbătoare, 
c.D.i.-ul a fost gazda elevilor claselor  a 
ii-a c,  a Xi-a c și a Vi -a c care, însoțiți 
de frați, părinți, bunici, cadre didactice 
și prof. îndrumători ( înv. Stancu lavinia 
și prof. Predescu loredana), l-au așteptat 
cu nerăbdare pe Moș nicolae. copiii l-au 
primit cu mare bucurie pe Moș nicolae, iar la 
solicitarea acestuia și-au început programul 
artistic. Programul, atent conceput, a 
debutat cu o colindă în interpretarea 
Mihaelei Vărzaru, elevă în cls. a Xi-a D, apoi 
au urmat o serie de dramatizări cum ar fi: 
“Albă ca zăpada și cei șapte pitici” ,“Bubico”, 
”Păcală și tândală”, protagoniștii fiind 
elevii claselor mai sus menționate, pregătiți 
cu multă atenție de dna. înv. Stancu lavinia 

și dna. prof. Predescu loredana. timp de 
2 ore,sala arhiplină a răsunat de glasurile 
vesele ale copiilor și de aplauzele primite 
din partea 
spectatorilor, 
dar și de 
c o l i n d e l e 
tradiționale 
î n t r - o 
interpretare 
de excepție 
de următorii 
e l e v i : 
o r l e a n u 
c o r n e l i a , 
Albu Delia, 
F l o r o i u 
F i l o f t e i a , 

Scafeși Ana 
Maria – nai și 
guiu Adrian 
– saxofon, 
susținuți la 
orgă de către 
dl. remus 
Florea.
 e l e v i i 
clasei a ii-a 
c au susținut 
un frumos 
m o m e n t 
p o e t i c , 
pregătiți de 

dna. înv. Stancu lavinia. lor li s-au alăturat 
elevii clasei a iii-a A, coordonați de dl. prof. 
pt. ciclul primar Stancu Ștefan în realizarea 
unei frumoase expoziții cu materiale 
specifice sărbătorilor de iarnă. Această 
expoziție se află la parterul liceului, în fața 
c.D.i.-ului. 
 un moment deosebit de 
emoționant a fost realizat de eleva orleanu 
cornelia, care a interpretat ca o adevărată 
profesionistă (deși este doar  “un boț de 
om”), pe lângă acele colinde care transmit 
multă căldură și liniște sufletească și 
melodia Mariei lătărețu - lie ciocârlie- , 
melodie care a impresionat publicul, fiind 
răsplătită cu aplauze îndelungate.
 la această activitate au participat, 
ca invitați speciali, mulțumindu-le pe 
această cale, dl. gîlceavă Dumitru, primarul 
orașului turceni, dna. cilibiu cristina, 

viceprimarul orașului turceni, dna. Adela 
iordache din partea magazinului “la doi 
pași”, dânșii fiind cei care au făcut ca sacul 

Moșului să fie arhiplin, iar 
copiii foarte bucuroși de 
darurile primite.
 Din partea 
liceului tehnologic au 
fost prezenți dl. director 
prof.Vladu octavian, 
dl. dir. adj. prof. trașcă 
constantin, dna. consilier 
educativ prof. Frunză  
Mariana, care i-au invitat 
pe toți participanții la 
această activitate  
să lanseze 
lampioane cu 
scrisori către 
Moș crăciun. A 
fost un moment 
deosebit de 
atractiv pentru 
toți participanții.
 Vineri, 6 
decembrie  2013, 
a continuat seria 
de manifestări 
dedicate liceului 
cu activitatea 
de voluntariat 
și susținerea 
unui program 
artistic  de către 
elevii claselor a ii -a  c și a Xi –a c la Șc. 
primară Murgești, elevii de acolo primind 
și mici cadouri din partea celor care au 
susținut programul artistic, apoi în jurul 
orei 11,00 a avut loc la c.D.i. lansarea  cărții 
de fabule intitulată “câinii cu covrigi în 
coadă”, autor fiind dl. nelu Pochea, licențiat 
în comunicare și relații publice, poet, 
pamfletist, epigramist, textier muzical, 
jurnalist la cotidianul impact în gorj, 
membru al uniunii epigramiștilor români 
și al Societății umoriștilor gorjeni. la 
această activitate au participat elevii claselor 
a Xi –a c și D, prof. Predescu loredana, 
costoiu cristina, Frunză Mariana, iordache 
geta, greculescu Aura, Volintiru Mariana, 
Pasăre ion, Stancu lavinia, Stoicănel ioana, 
dna. nicolae Floarea – invitat special, 

m e m b r i i 
familie domniei sale. A fost un moment 
deosebit, dl. nelu Pochea împărtășind din 
vasta sa experiență de autor de epigrame 
și fabule dând citire câtorva din creațiile 
publicate în noul volum, precum și din 
volumul  de pamflete în curs de apariție. 
la final, dl. nelu Pochea a dăruit tuturor 
participanților câte un exemplar din 
volumul nou apărut.
 următoarea activitate constă în 
strângerea de fonduri pentru a dărui, ca 
în fiecare an, mici cadouri bolnavilor de la 
secția de psihiatrie a Spitalului din turceni. 
Această activitate se va desfășura în data de 
19 decembrie 2013.
 toate aceste activități au menirea 
de a insufla elevilor dragostea pentru 

păstrarea tradițiilor și obiceiurilor legate de 
sărbătorile strămoșești, de a-i determina să 
le fie aproape și celor neajutorați, de a-i face 
mai buni, mai înțelegători. 
 „Tot ceea ce ştim, credem şi 
gândim despre copil se reflectă în tot 
ceea ce facem pentru el. Cu cât ne vom 
apropia mai mult de el şi îl vom înțelege 
mai bine, cu atât vom învăța mai multe 
despre ceea ce ar trebui să facem pentru 
a-l ajuta să crească şi să se dezvolte 
la nivelul întregului potențial de care 
dispune.”(Ghidul de bune practice 
pentru educația timpurie).

  Bibl.  Vladu Margareta, 
Coordonator proiect “Minunile iernii”

zilele liceului tehnologic turceni

Magia	Sărbătorilor	de	Iarnă,	colindele	şi	datinile	
strămoşeşti	să	vă	lumineze	sufletele,	petrecând	
clipe	de	neuitat	alături	de	cei	dragi!	Fericirea,	

succesul	şi	bunăstarea	să	fie	mereu	prezente	în	viaţa	
dumneavoastră!	Sărbători	Fericite!

Cristina	Cilibiu
Viceprimarul	Oraşului	Turceni

Minunatele	clipe	ale	Sărbătorilor	de	Iarnă,	colindelor	
şi	datinilor	strămoşeşti	să	vă	găsească	la	ceas	de	

bucurie	alături	de	oaspeţii	cei	dragi.	
Vă	doresc	tot	binele,	gândurile	bune	şi	curate	să	vă	
însoţească	pretutindeni,	fericirea	şi	succesul	să	vă	fie	

mereu	alături!		Sărbători	Fericite	!

Dumitru	Gîlceavă
Primarul	Oraşului	Turceni
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Ziua Naţională a României este sărbătoarea dedicată cinstei aduse amintirii stră-
bunilor noştri, ridicaţi la 
rangul de eroi ai neamului, 
care au luptat cu preţul vieţii 
pentru a apăra teritoriul 
patriei noastre. Ei au reuşit 
să demonstreze întregii lumi 
că jertfa lor nu a fost în zadar 
şi că românii nu sunt victime 
ale istoriei, ci făuritori ai 
acesteia. De-a lungul istoriei, 
până la data de 1 Decembrie 
1918, am parcurs o întreagă 
etapă de rezistenţă şi de luptă 
pentru supravieţuirea noastră 
ca naţiune. Nimic nu ne-a fost 
dăruit fără jertfă şi nimic bun 
nu s-a întâmplat, fără trudă şi 
sacrificiu. 

                  Unirea Transilvaniei 
cu România a reprezentat re-
alizarea dezideratului tuturor 
românilor, măreţia acestui 
eveniment constă în faptul că 

desăvârşirea unităţii naţionale a fost înfăptuită de însuşi poporul român.  
                   Începutul lui decembrie este, de obicei, însoţit de vreme noroasă şi rece, în 

care se oglindeşte soarta nostră, care a fost de multe ori puţin prietenoasă şi rareori senină. 
În această zi solemnă suntem împreună pentru a cinsti memoria înaintaşilor noştri, care 
prin curajul şi înţelepciunea lor au făcut posibilă această sărbătoare. 

                    România a adus o contribuţie de seamă, prin participarea sa la război, prin 
eforturile militare, prin sacrificiile a sute de mii de vieţi din rândurile celor mai buni fii ai 

săi, la înfrângerea Puterilor 
centrale, la prăbuşirea mo-
narhiei Austro-Ungare şi 
implicit la eliberarea po-
poarelor care se aflau sub 
stăpânirea acesteia. 

               Ca semn de 
cinste pentru jertfa supremă 
pe care au făcut-o fii satului, 
pe data de 1 Decembrie, s-au 
depus coroane la monumen-
tul ridicat în anul 1920,  în 
Strâmba-Jiu, în cinstea ero-
ilor care şi-au pierdut viaţa 
în Primul Război Mondial 
şi în timpul Războiului de 
Independenţă. 

Programul manifestă-
rilor  din satul aparţinător 
Strâmba-Jiu a început la ora 

11.00 cu o slujbă religioasă  urmat de Intonarea Imnului Naţional şi ridicarea drapelului. 

O r a  1 1 . 4 5  – 
O n or u r i l e  m i l i t a re , 
discursul Primarului şi 
al invitaţilor 

Ora 12.15 – Depunere 
de coroane 

O r a  1 2 . 4 5  – 
Distribuirea alimentelor 
tradiţionale (fasole cu 
costiţă).

Au  f o s t  pre z e nţ i 
Poliţia Oraşului Turceni 
ş i  P o l i ţ i a  L o c a l ă , 

Subunitatea de Pompieri 
Turceni.

Au depus coroane reprezentanţi din partea: Primăriei Oraşului Turceni, Consiliului Local 
Turceni, Casei 
d e  C u l t u r ă 
T u r c e n i , 
Poliţiei Locale 
Turceni, Poliţiei 
O r a ş u l u i 
T u r c e n i , 
C ompl e x u lu i 
E n e r g e t i c 
O l t e n i a , 
S u c u r s a l e i 
Electrocentrale 
T u r c e n i , 
A s o c i a ţ i e i 
Sfânta Treime 
S t r â m b a -
Jiu ,  L i c e u lu i 

Tehnolog ic  Turceni , 
Spita lului  Orăşenesc 
Turceni ,  Subunităţ i i 
de Pompieri Turceni, 
L i g i i  Pe ns i on ar i l or, 
Asociaţiei de Proprietari 
nr. 1, Asociaţiei Cadrelor 
Mil itare  în  Rezer vă, 
S.C. TurceniSal S.R.L., 
S er v icu lui  Publ ic  a l 
Oraşului Turceni

În  toate  ce le la l te 
sate aparţinătoare şi în 
Turceni centru au fost 
distribuite alimente tra-
diţionale şi s-a ascultat 
muzică patriotică.

1  DE C E m b R I E ,   Z I UA  N Aţ I o N A l Ă  A  R o m â N I E I

UN CRĂCIUN PENTRU FIECARE!

CYMK

Cu	ocazia	sărbătorilor	de	Crăciun	şi	a	Anului	Nou,
Poliţia	Locală	Turceni,

urează	tuturor	locuitorilor	oraşului	Turceni:
“Sărbători	fericite!”	şi	tradiţionalul		“La	mulţi	ani!”

 
Şef	Poliţie	Locală

Insp.	sup.	CIULICĂ	TOMA

Sărbătorile	de	Iarnă	să-şi	reverse	harul	asupra	
căminelor	dumneavoastră,	să	vă	aducă	linişte,	

belşug,	sănătate	şi	multe	realizări	în	următorul	an!
Sărbători	Fericite!

Consiliul	Local	Turceni

	 Dincolo	 de	 faptul	 că	 este	
una	 dintre	 cele	 mai	 importante	
sărbători	 creştine,	 Crăciunul	 e	
aşteptat	 cu	 mare	 entuziasm	 de	
toată	lumea,	indiferent	de	vârstă.	Ne	
gândim	cu	drag	la	cadourile	lui	Moş	
Crăciun,	la	colinde,	la	mirosul	de	brad	
şi	la	vâscul	din	pragul	uşii.	Denumită	
şi	“luna	cadourilor”,	decembrie	este	
luna	 preferată	 a	 copiilor,	 care	 au	
două	 ocazii	 importante	 de	 a	 primi	
cadouri:	Sfântul	Nicolae	şi	Crăciunul,	
sărbătoarea	naşterii	Domnului	Iisus	
Hristos.
	 Reprezentanţii	 oraşului	

Turceni	 au	 pregătit	 şi	 în	 acest	 an	
multe	 daruri	 pentru	 cei	 mici.	 Toţi	
copiii	de	pe	raza	Oraşului	Turceni	şi	
cei	din	satele	aparţinătoare	oraşului,	
vor	primi	cadouri	din	partea	Primăriei	
Oraşului	Turceni	în	perioada	16.12-
20.12.2013.	 De	 menţionat	 că	 toţi	
copiii	 cu	 vârsta	 de	 până	 la	 18	 ani,	
inclusiv,	precum	şi	persoanele	care	
beneficiază	de	ajutor	social	au	primit	
un	tichet	cadou	în	valoare	de	30	lei.	
	 În	 această	 perioadă	
minunată,	Primăria	Oraşului	Turceni	
în	 colaborare	 cu	 Casa	 de	 Cultură	
va	 susţine	 un	 program	 dedicat	

sărbătoririi	 Naşterii	 Domnului,	
care	 va	 avea	 loc	 în	 incinta	
Casei	 de	Cultură	 pe	 data	 de	 20	
decembrie,	 începând	 cu	 ora	
18:00.	 Programul	 de	 activităţi	
dedicat	 Zilelor	 Crăciunului	 	 va	
debuta	cu	 înmânarea	diplomelor	
cetăţenilor	 de	 onoare	 cu	
comportament	remarcabil.
	 -	 Ora	 18.00	 –	 va	 începe	
spectacolul	organizat	de	Casa	de	
Cultură	Turceni
	 -	 Ora	 19.30	 –	 se	 vor	 acorda	
diplome	de	merit
	 -	Ora	20.30	–	se	va	organiza	o	
tombolă	 cu	 următoarele	 	 premii:	
fier	 de	 călcat,	 sandwich	 maker,	
prăjitor	 pâine,	 storcător	 fructe,	
aspirator.
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 Se spune că numele de Crăciun ar veni din limba latină de la 
cuvântul “creatio” care însemna creaţie, naştere, dar conform altor legende se 
spune că denumirea de Crăciun vine de la un anume Crăciun în casa căruia 
ar fi născut Fecioara Maria pe Hristos. Se spune că Fecioara Maria a ajuns la 
casa lui Moş Ajun, dar pentru că era foarte sărac nu a putut-o găzdui, dar i-a 
indicat casa fratelui său Moş Crăciun. Şi acesta a refuzat-o, dar soţia acestuia, 
Crăciuneasa a ascuns-o în grajd, locul unde Fecioara Maria a dat naştere lui 
Iisus. În noaptea aceasta Sfântă în care s-a născut Hristos se spune că s-au 
deschis cerurile şi Duhul Sfânt a coborât deasupra lui Iisus,  luminând grajdul 
care era în întuneric. De aici şi obiceiul de a se ura cu ocazia Crăciunului ca 
această Zi Sfântă, numită şi Naşterea Domnului să aducă lumină în casele şi 
sufletele oamenilor. Crăciun aflând fapta soţiei lui o pedepseşte pe aceasta 
tăindu-i mâinile. Fecioara Maria îi lipeşte mâinile la loc înfăptuind astfel o 
minune, ceea ce l-a făcut pe Crăciun să se convertească la creştinism. Căindu-
se pentru fapta sa i-a făcut Fecioarei Maria şi pruncului cadouri. Daruri de 
aur, smirnă şi tămâie i-au adus şi magii de la Răsărit şi  de aici se spune că s-a 
ajuns la  obiceiul ca de Sfântul Crăciun să se facă daruri copiilor şi celor dragi 
în  noaptea de Crăciun a  Naşterii lui Iisus, 24-25 decembrie.
 O altă legendă spune că Dumnezeu, văzând că neamul omenesc este 
asuprit de diavol, a zămislit naşterea Mântuitorului prin Fecioara Maria. Fiul 
lui Dumnezeu potrivit Sfintei Scripturi s-a născut într-o peşteră din Bethleem 
şi a fost pus în ieslea dobitoacelor, într-un grajd. Irod, împăratul iudeilor, 
temându-se că va pierde tronul prin naşterea lui Mesia se spune că a poruncit 
ca toţi pruncii din Bethleem să fie ucişi sperând astfel că va scăpa, dar cu toate 
că au fost ucişi mii de copii, Fecioara Maria şi bătrânul Iosif au reuşit să-L 
salveze pe pruncul Iisus, fugind în Egipt.
 Crăciunul sau Naşterea Domnului este una dintre cele  mai 
importante sărbători din an şi o celebrăm pe data de 25 decembrie în fiecare 
an. Crăciunul este sărbătorit de toţi creştinii şi data de 26 decembrie numind-o 
ziua a doua de Crăciun. Această mare sărbătoare este un moment de bucurie 
în fiecare casă, este o zi în care oferim celor dragi nouă multă iubire şi daruri, 
dar mai ales celor în nevoi, Crăciunul fiind şi ziua în care se primesc darurile 
de la Moş Crăciun. În toate casele, în limita posibilităţilor fiecare dintre noi 
pregătim casa pentru Crăciun.
 Crăciunul, ziua Naşterii Domnului Iisus Hristos, cea mai mare 
sărbătoare a creştinismului, îmbină o mulţime de obiceiuri, toate cu 
semnificaţii multiple, dar cea care marchează această zi Sfântă este naşterea lui 
Hristos şi ea este foarte bine zugrăvită în colindele religioase. Ca şi obiceiuri 
în Ajunul de Crăciun sunt acelea ale copiilor de a merge cu colindul sau în 
colindeţi, cu această ocazie aceştia vestind Naşterea lui Iisus. Se spune că în 
seara de Ajun este bine a colinda numai copiii, căci aceştia sunt simboluri 
ale purităţii fizice şi morale şi de abia în ziua de Crăciun pot colinda flăcăii. 
Colindătorii sunt aşteptaţi în casele frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de 
către gazde cu dulciuri, covrigi, fructe şi cu bani. Când persoanele colindate 
nu primesc colindătorii, închid uşile sau nu oferă daruri se spune că efectele 
magice sunt opuse, deoarece ei astfel încalcă regulile acestui obicei.
 Un alt obicei este acela de a merge cu icoana, tot un fel de colindat, 
dar care se face de către preoţi care trec pe la casele oamenilor cu icoana 
Naşterii Domnului şi cântând troparul, binecuvântând astfel casele, locuitorii 
aceştia şi bucatele alese pregătite pentru masa de Crăciun.
 Revenind la colindele pe care le cântă copiii, textele acestora ne 
istorisesc  Naşterea lui Iisus şi despre cei 3  magi care au fost călăuziţi de către 
o stea pentru a ajunge la grajdul în care Mântuitorul s-a născut. Cei 3 Magi 
de la Răsărit au venit la Ierusalim pentru a se închina lui Iisus considerat şi 
regele iudeilor. Aceştia, călăuziţi de către stea, odată ajunşi la locul în care 
Fecioara Maria a născut Pruncul s-au închinat acestuia şi i-au oferit daruri, 
aur, tămâie şi smirnă. Numele celor 3 magi se spune că ar fi Casper din 
Tarnish, Balthazar din Saba şi Melchoir din Arabia, dar aceste nume nu sunt 
menţionate în cărţile sfinte, ci doar în popor.
 Tot în spiritul sărbătorii de Crăciun este şi pregătirea mesei bogate 
de Crăciun. Astfel, în seara de Ignat, 20 decembrie, este ziua în care se 
sacrifică porcul pentru ca din carnea acestuia să se pregătească minunatele 
bucate care vor trona pe masa de Crăciun, cârnaţii, şunca, toba, caltaboşii, 
sarmalele şi piftia. După ce timp de 40 de zile în care creştinii au respectat 
postul Crăciunului s-au spovedit şi împărtăşit, în ziua de Crăciun toate 
bucatele din carnea proaspată vor fi aşezate pe masă, bineînţeles însoţite de 
colaci, lumânări şi nelipsitul cozonac de Crăciun, toate udate cu vin roşu, 
pentru ca festinul să fie complet. Sperăm că nu veţi face excese şi veţi mânca şi 
bea cumpătat, mai ales cei care postesc şi totul va fi frumos. Vă urăm tuturor 
să petreceţi  un Crăciun Fericit!
 Şi nu uitaţi că lângă voi se derulează poveşti de Crăciun, iar voi 
puteţi fi eroii acestor poveşti.
 Sub cetina verde de brad, aroma de Crăciun, sub fulgii care-n pace 
cad, şi rugăciuni ne spun, un mic copil cu ochii mari, stătea şi aştepta, privind  
în zare undeva, privirea îi sclipea, un biet copil cu soare-n ochi cu buze roşii 
tremurânde, ce aştepta cuminte foc, minuni de nu ştiu unde ! Dar zarea albă 
largă e, şi frigul se-nteţeşte, în jurul lui doar vântul sec în şoapte povesteşte. Iar 
fulgii mici şi jucăuşi îi cântă un colind, sunt îngeri firavi ce dansează în horă 
se tot prind, dar copilaşul este trist, căci nimeni nu-i cu el, doar un căţel prin 
nea fugind, îl bucură niţel. Pe micul chip prea abătut, cu bucle ca de aur, ce-n 
ochi, mici îndoieli ascund, şi-n suflet un tezaur, un gând umbreşte al lui chip, 
copil născut din vise, având în suflet aripi largi spre zbor mereu deschise, dar 
singur e, cine să-i spună, că astăzi e Crăciun, că-n iarna asta chiar de-i singur 
un Moş este pe drum? Şi-atunci trimite Doamne îngeri, în ochi înlăcrimaţi, 
şi fă iubirea să  încălzească pe cei înfriguraţi, nici un copil să nu stea singur 
în seara de Crăciun, ascultă-mi rugămintea Doamne şi fă minuni acum ! Şi 
dă-i răspuns la întrebări, unui micuţ copil, să simtă cum un Moş Crăciun pe 
geam intră tiptil, şi bucuria să-i sclipească în ochii inocenţi,  măcar un vis să-
nlocuiască acei părinţi absenţi !                  Preot, Făinişi Antonie 

Obiceiuri şi tr adiţii de cr ăciunHram Stolojani - intrarea 
maicii Domnului 

în Biserică 21 noiemBrie
 Sărbătoarea intrării 
Maicii Domnului în Biserică 
este prăznuită pe dată 
de 21 noiembrie, ea mai 
fiind cunoscută în termeni 
populari şi sub denumirea 
de Vovidenie sau ovedenie. 
În această zi este serbată 
Sfânta Fecioară, simbolizând 
aducerea ei la templu, la 
vârsta de 3 ani, de către 
Sfinţii săi părinţi, ioachim şi 
Ana, pentru a-şi dedica viaţa 
lui Dumnezeu, urmând ca 
mai târziu să devină Sfânta 
Sfintelor, deoarece, din ea, 

cel necuprins, cel Veşnic, avea să ia trup, să se facă cuprins în pântecele ei. În Apus, sărbătoarea a fost 
adoptată de papa grigorie Xi-lea, care a cinstit-o pentru prima dată în anul 1374, la Avignon.
 În această zi a fost sărbătorit hramul Bisericii din Stolojani, organizat de către Primăria 
oraşului turceni. la slujbă au participat  aproximativ 200 de persoane, urmată de masa ocazionată de 
hram, unde enoriaşii au servit mâncare de post.

 Sfântul ierarh nicolae este unul dintre cei 
mai cunoscuţi sfinţi al Bisericii ortodoxe. noaptea 
dinaintea zilei de 6 decembrie este cunoscută ca 
fiind noaptea darurilor. este momentul în care vine 
“Moş nicolae”. 
 Sfântul nicolae, unul dintre cei mai 
cunoscuţi şi iubiţi sfinţi ai creştinismului, este un 
personaj real din istoria Bisericii, devenit peste 
timp simbol al bunătăţii sufletului, fiind numit 
„chip al blândeţilor”, mai ales pentru că a îmbinat 
smerenia cu dărnicia.
 Într-o atmosferă de mare sărbătoare, vineri, 
6 decembrie 2013, s-a celebrat hramul de Sfântul 
nicolae şi la Parohia turcenii de Jos. evenimentul, 
organizat cu sprijinul Primăriei oraşului turceni, 
a început la ora 8 dimineaţa, prin oficierea slujbei 
religioase, urmată de masa ocazionată de hramul 
Sfântului nicolae, unde enoriaşii au servit mâncare 
de post.  

 SFÂntul nicolAe – 
SiMBolul BunĂtĂŢii

 născut în anul 270, a trăit mai întâi 
perioada de persecuţii a Bisericii, în vremea 
împăraţilor Diocletian (284-305) şi Maximiliam 
(286-305). Sfântul nicolae a rămas orfan de mic şi a 
fost crescut şi educat de un unchi al său, care purta 
tot numele nicolae şi era episcop în cetatea Patara, 
din Asia Mica. Dobândind multă înţelepciune şi 
râvnă pentru cele sfinte, a fost hirotonit episcop 
al cetăţii Mira din lichia, unde a propovăduit cu 
îndrăzneală dreapta credinţă, fapt pentru care a 
fost persecutat şi întemniţat. 
 edictul de libertate religioasă din anul 313 
al Sfântului Împărat constantin cel Mare, de la a 
cărui proclamare am sărbătorit anul acesta 1700 de 

ani, l-a găsit pe Sfântul nicolae în temniţă, de unde 
a fost eliberat. este deci unul din marii sfinţi ai 
Bisericii creştine care s-a bucurat de rolul protector 
al Sfântului Împărat constantin cel Mare.
 Mai târziu, în anul 325, Sfântul ierarh 
nicolae s-a aflat între cei 318 Sfinţi Părinţi convocaţi 
de Împăratul constantin cel Mare la primul Sinod 
ecumenic de la niceea, unde a apărat învăţătura 
Bisericii despre dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu 
în faţa rătăcirii ereziei ariene, fapt pentru care a fost 
numit apoi şi îndreptător sau apărator al credinţei.
 Amintim că la sinodul de la niceea, 
din anul 325, a fost condamnată erezia lui Arie, 
care susţinea că iisus hristos nu este Fiul lui 
Dumnezeu. Potrivit tradiţiei, atât de puternic a 
argumentat Sfântul nicolae şi atât de încăpăţânat 
a fost Arie, încât, îngrijorat de ruptura care se 
putea face în Biserică, nicolae i-a dat ereticului o 
palmă în cadrul sinodului. De la palma Sfântului 
nicolae a rămas obiceiul ca, în ziua de 5 decembrie, 
celor neascultători să li se dea un băţ în semn de 
avertisment.
 Dar nu prin această faptă a ajuns Sfântul 
nicolae întruchiparea dărniciei lui Dumnezeu. 
Potrivit tradiţiei, Sfântul nicolae a aflat într-o zi, că 
un tată din cetatea Mira, era tare îndurerat că nu 
avea zestre pentru a-şi putea mărita fetele. Sfântul 
nicolae i-a daruit omului aflat în nevoie trei pungi 
cu aur, iar fiicele acestuia s-au putut căsători. De 
atunci şi până în zilele noastre, în fiecare noapte 
a Sfântului nicolae, cei dragi, şi în special copiii, 
primesc daruri de la Sfântul nicolae.
 ziua trecerii Sfântului nicolae la cele 
veşnice a fost data de 6 decembrie 334, potrivit 
lucrării “legenda Aurea” (“legenda Sanctorum”) 
a lui Jacoppo da Voragine (+ 1298). În prezent, 
moaştele sale se află la Bari, din anul 1087.

Hram de Sfântul nicolae 
la ParoHia turcenii de JoS
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TeleFoaNe uTile

SPiTal  -   0253.335.034 / 0253.335.035
Primărie – 0253.335.024 / 0253.335.026

PoliȚie  - 0253.335.007
PoliȚia locală – 0756.055.347
ceZ DeraNJameNTe  - 0251.929

 DiSTriGaZ  - 0253.335.660  SalVare – 112
PomPieri – 0253.334.212

DirecTor S.c. TurceNiSal S.r.l.
( societatea de salubrizare ) - 0745/386792

DirecTor SerViciul Public De aDmiNiSTrare a 
DomeNiului Public Şi PriVaT Şi al SiSTemului De alimeNTare 

cu aPă -  0754030986
 akTa 0353.524.273

TermoceNTrala – 0253.335.045
TeleFoN roboT TaXe Şi imPoZiTe 

0253.334.326 – Număr nou unde cetățenii în baza introducerii 
c.N.P.-ului se pot informa

asupra taxelor şi impozitelor.
biroul STare ciVilă Şi eViDeNţa PoPulaţiei - 

Tudorascu alexandru  
tel. : 0756055342, 0253335008

hotărâri -  consiliul local al oraşului turceni

LISTĂ conSILIerI 
LocaLI

1. sÎrBu Victor - usl 
2. traşcă constantin - usl
3. ciliBiu cristina - usl

4. Dinu  ion - usl 
5. Mănoiu octaVian - usl  
6. BuraDa nicolae - usl
7. ioniŢoiu Marius - usl 
8. Făinişi MaGDalena - usl
9. DuMitraşcu ion - PrM 
10. costescu Florin constantin   - 

unPr
11. tuDoroaia aleXanDru - PPDD
12. cornescu Doru ion - PDl 
13. ureZanu GriGore - PDl
14. nicolae Floarea  - PDl 
15. Manolache Florina aurora - 

PDl

1. HOTĂRÂRE privind 
acordul pentru executarea unor 
lucrări de excavare pământ  în 
zona Strâmba Jiu.
2. HOTĂRÂRE privind  
alegerea  preşedintelui de şedinţă 
ce va conduce şedinţele Consiliului 
local al oraşului Turceni în perioada 
decembrie 2013 - februarie 2014.
3. HOTĂRÂRE privind 
avizarea  a două fişe de 
fundamentare a operatorului de 
salubrizare SC TurceniSal SRL.
4. HOTĂRÂRE privind  
aprobarea  decontării unor 
cheltuieli pentru hidroizolaţie.
5. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea HCL nr.4/2013 
privind aprobarea închirierii unor 
spaţii aflate în proprietatea oraşului 
Turceni.
6. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea HCL nr. 6/2012 
privind organizarea comisiilor 
pe domenii de specialitate ale 
Consiliului Local al oraşului 
Turceni.
7. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea articolului 2 din 
Hotărârea Consiliului Local 
Turceni nr. 32/2008 privind 
aprobarea criteriilor şi metodologia 
de repartizare şi închiriere a 
locuinţelor din fondul locativ al 
oraşului Turceni.   
8. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea HCL nr. 308/2013 
privind alocarea unei sume de 

bani Casei de Cultură Turceni în 
vederea organizării spectacolului 
de Crăciun ”UN CRĂCIUN 
PENTRU FIECARE”.
9. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea reţelei şcolare de la 
nivelul oraşului Turceni, judeţul 
Gorj în anul şcolar 2014-2015. 
10.  HOTĂRÂRE privind  
acordarea de beneficii sociale sub 
formă de tichete sociale pentru 
unele categorii de persoane cu 
ocazia Crăciunului. 
11.  HOTĂRÂRE privind 
validarea mandatului de consilier 
în Consiliul Local al oraşului 
Turceni a domnului Rîpeşi Ion, 
următorul supleant înscris pe lista 
de candidaţi a Partidului Democrat 
Liberal. 
12. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziţionării şi montării 
unui cazan termic pe gaz pentru 
creşa Turceni.
13. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea modificării şi 
completării Programului anual al 
achiziţiilor publice, pentru anul 
2013.
14. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea rectificării bugetului 
local şi modificarea Programului 
de investiţii ale oraşului Turceni, 
pe anul 2013.
15. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziţiei unor materiale 
în vederea dotării sălilor claselor 
pregătitoare din oraşul Turceni.

 Persoanele care vor 
să publice anunţuri gratuite în 
ziarul Monitorul de Turceni se pot 
adresa de luni până vineri, între 
orele 08:00-16:00, secretariatului 
Primăriei oraşului Turceni.
 Termenul limită de 
predare a anunţurilor în vederea 
publicării este data de 20 din 
cursul fiecărei luni a anului. Sunt 
acceptate doar anunţurile scrise, 
însoţite sau nu de fotografie.
 Anunţurile de mica 
publicitate GRATUITE nu se 
acceptă dacă au caracter de 
reclamă sau mesaj inadecvat.
-Anunţurile se depun personal la 
sediul Primăriei oraşului Turceni

-Anunţurile trebuie să conţină 
obligatoriu datele de contact ale 
persoanei care doreşte publicarea 
anunţului: număr de telefon sau 
adresă de email
-Anunţurile trebuie să fie scrise cu 
litere mici (Nu cu majuscule)
- La depunerea anunţurilor, vă 
rugăm să selectaţi categoria şi 
subcategoria aferentă anunţului 
dumneavoastră
- Anunţurile simple de prestări 
servicii, se depun pentru 
următoarele rubrici: 
•	 Calculatoare:	 	 	 Servicii,	
Instalări, Upgrade, Arhivări, 
Inscripţionări.
•	 Turism	 :	 Transport		

intern şi internaţional
•	 Construcţii:	 Executări	
construcţii, închirieri, vânzări
•	 Auto	Moto	Velo:	Vânzări,	
Închirieri auto, Documente, 
Înmatriculări – Radieri, 
Dezmembrări, Remorcări-
Intervenţii
•	 Mobil:	 Vânzări,	
Decodări, Reparaţii
•	 Agro:	 Prestări	 servicii,	
angajări, cumpărări, vânzări, 
informaţii
•	 Mozaic	:	Afaceri
•	 Bursa	 forţei	 de	 muncă:	
Angajări
•	 Imobiliare
•	 Diverse.

 

ANUNŢ 

În fiecare dată de 5 a lunii, cetăţenii 
oraşului Turceni sunt invitaţi să participe 
la  întrunirea cu aparatul de specialitate al 
Primăriei şi Primar, la ora 18:00, la casa de 
cultură a oraşului Turceni. 

În fiecare dată de 12 a lunii, cetăţenii din 
satul Strâmba-Jiu sunt invitaţi să participe 
la  întrunirea cu aparatul de specialitate al 
Primăriei şi Primar, la ora 18:00, la casa 
Parohială din Strâmba Jiu.

aNuNţ imPorTaNT
cu privire la aprobarea criteriilor şi metodologia de 

repartizare şi închiriere a locuințelor din fondul locativ 
al oraşului Turceni, consiliul local Turceni a stabilit 
acordarea de 20 de puncte pentru solicitanţii care în-

tocmesc angajament de plată că vor plăti toate datoriile 
apartamentului pe care îl primesc spre închiriere. În 

acest sens, în perioada următoare toţi cei care au solicitat 
apartamente cu chirie să se prezinte la biroul de asistenţă 

Socială pentru a completa angajamentele de plată.

16. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea  unor documentaţii 
tehnico-economice. Se aprobă 
documentaţiile  tehnico-
economice ( DALI, PT, expertiză 
tehnică, documentaţie avize, 
DTAC) pentru ”Realizare şarpantă 
cabinetele medicilor de familie”.
17. HOTĂRÂRE privind 
alocarea unei sume de bani în 
vederea plăţii unor drepturi stabilite 
printr-o hotărâre judecătorească.
18. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea unei documentaţii  
tehnico – economice cu privire la 
amenajarea peisagistică a oraşului 
Turceni şi realizarea iluminatului 
ornamental –festiv, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, 2013.
19. HOTĂRÂRE privind  
modificarea şi completarea 
Programului anual al achiziţiilor 
publice, pentru anul 2013.
20. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea rectificării bugetului 
local al oraşului Turceni, pe anul 
2013.
21. HOTĂRÂRE pentru 
revocarea Hotărârii Consiliului 
Local Turceni privind alocarea unei 
sume de bani necesară organizării 
manifestărilor legate de Sfântul 
Nicolae – 06.12.2013, în oraşul 
Turceni, judeţul Gorj.

MĂSURI DE PREVENIRE A 
ÎMBOLNĂVIRILOR ÎN SEZONUL RECE

 Gripa face parte dintr-o categorie mai mare 
de boli virale respiratorii. Astfel, există o serie de 
virusuri care circulă în această perioadă a anului, 
determină simptome asemănătoare gripei dar se deosebesc de 
aceasta prin evoluţia mai uşoară. Puteţi recunoaşte o viroză respiratorie 
datorată altor tipuri de virusuri decât virusurile gripale după debutul mai 
lent al bolii (începe uşor cu usturimi în gât, nas înfundat, dureri de cap) 
cât şi după evoluţia mai uşoară a bolii. Gripa se transmite mai uşor 
de la om la om datorită condiţiilor favorizante cum ar fi: aglomerările 
urbane, colectivităţile de copii şi adolescenţi. Este o boală acută, 
infecţioasă, foarte contagioasă, produsă de virusul gripal. Se manifestă 
prin simptome respiratorii şi fenomene toxice generale, putând evolua 
uneori spre forme grave.
 Sezonul rece favorizează îmbolnăvirile şi epidemiile de 
gripă (iarna, începutul primăverii), dar boala poate să apară şi în alte 
anotimpuri. Se transmite pe cale aeriană, de la omul bolnav la omul 
sănătos:
- Direct prin tuse sau strănut
- Indirect prin obiecte proaspăt contaminate (batistă, prosop, 
veselă, etc.).
 Contagiozitatea este mare dar de scurtă durată (2-4 zile de la 
debutul bolii).
 Boala debutează brusc, la 1-2 zile de la contactul cu omul 
bolnav. Simptomele gripei sunt: febra 39-40 grade C, frisoane, 
cefalee (dureri de cap), dureri musculare, astenie fizică (slăbiciune), 
congestionarea faringelui (roşu în gât), răguşală până la afonie 
(pierderea vocii), tuse frecventă, uscată, obositoare, inapetenţă (lipsa 
poftei de mâncare), greţuri, vărsături. Formele comune se tratează 
la domiciliu, cu repaus la pat, antitermice (paracetamolul). Nu se ia 
acid acetilsalicilic (aspirină), acesta poate favoriza apariţia sindromului 
Reye.

Consultaţi medicul de familie!
 Gripa severă şi cea complicată se tratează la spital: susţinerea 
funcţiilor virale (respiratorie şi cardio- vasculara), antibiotice în caz de 
suprainfecţii bacteriene.Celelalte viroze cu componentă respiratorie 
au ca aspect clinic marcant:  nasul înfundat, secreţii apoase la nivelul 
nasului, tuse seacă iritativă, fără însă să asocieze dureri musculare şi 
de articulaţii, iar febra este inconstantă. Colica, răceala, guturaiul- cum 
sunt cunoscute aceste viroze- au caracteristici comune: nasul înfundat 
şi scurgeri din nas. Aceste viroze generează complicaţii în special la 
copilul mic, date de otite. Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă 
şi infecţii respiratorii:
a)Recomandări generale pentru prevenirea îmbolnăvirilor:
1.Păstrarea unei igiene corporale riguroase cu spălarea mâinilor tot 
timpul, mai ales după suflarea nasului şi venirea în contact cu persoane 
bolnave;
2.Evitarea, pe cât posibil, a aglomerărilor umane şi a contactului cu 
persoane bolnave;
3.Evitarea automedicaţiei şi prezentarea la medicul de familie în 
cazul apariţiei unor simptome de gripă, răceală sau infecţii respiratorii 
superioare;
4.Omul bolnav se izolează de restul familiei într-o cameră 
corespunzătoare din punct de vedere igienic (luminoasă, aerisită, 
suficient de încălzită 24-26 de grade  C);
5.Persoanele bolnave vor folosi batiste igienice în caz de tuse sau 
strănut;
6.Aerisirea încăperilor sau a birourilor cu menţinerea unei temperaturi 
de 18-20 de grade C;
7.Menţinerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii 
bolii în comunitate; 
8.Evitarea vizitării bolnavilor sau suspecţilor de gripă.
b)Vaccinarea antigripală.
 Cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor de 
gripă este vaccinarea antigripală.
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Tradiţia	 este	 o	 moştenire	 de	 obiceiuri,	 datini	 şi	
credinţe	care	se	transmit	prin	viu	grai	din	generaţie	în	

generaţie	şi	constituie	o	trăsătură	specifică	a	
unui	popor.	
	 	 	 	 În	 timp,	 s-au	 acumulat	 ori	 s-au	 stins	
obiceiuri	 ale	 căror	 sensuri	 s-au	 pierdut,	
ieşind	 din	 tradiţie.	 De	 fiecare	 dată	 însă,	
obiceiurile	 practicate	 au	 avut	 o	 raţiune	 de	 a	
fi,	 au	 caracterizat	 spiritualitatea	 satului.	 Ritualurile	
magice	 s-au	 împletit	 cu	 practici	 religioase,	 creând	
o	 multitudine	 de	 obiceiuri	 cu	 diverse	 semnificaţii	 şi	
implicaţii	în	viaţa	familiei	şi	nu	numai.
	 	 	 Sărbătoarea	 Crăciunului	 şi	 Anul	 Nou,	 reprezintă	
trecerea	ciclică	spre	un	alt	început.

	 	 Crăciunul	 cuprinde	 însăşi	 esenţa	 creştinătăţii,	
aminteşte	mereu	de	naşterea	copilului	Iisus,	ne	oferă	

posibilitatea	 să	 o	 luăm	 de	 la	
capăt,	 să	 privim	 cu	 optimism	
spre	acel	,,alt	început”.
	 	 Colindele,	 cu	 versuri	 ce	
povestesc	 depre	 întâmplările	
care	 prevestesc	 sau	 preced	
naşterea	 ,,noului	 rege”,	 crează	
cadrul	 începutului	 Crăciunului.	
După	 cum	 e	 datina	 străbună,		
grupuri	 de	 colindători	 vestesc	
minunea	 cea	 mare,	 pornesc	
în	 colindat	 pentru	 	 a	 o	 face		
cunoscută	an	de	an.	
	 Datinile,	 prin	 înţelepciunea	
ceaţiilor	 folclorice,	 prin	
autenticitatea	 lor,	 devin	
nestematele	 locului,	 comori	
ce	 trebuie	 păzite	 pentru	 a	 nu	
se	 pierde,	 ne	 ,,obligă”	 să	 le	
valorificăm	în	diferite	moduri.

	 	 	 Casa	 de	
C u l t u r ă	
T u r c e n i	
c o l i n d ă		
p e n t r u	
oameni	 în	
data	 de	 20	
d e c em b r i e	
2013,	 în	
c a d r u l	
spectacolului	
,,Un	 Crăciun	
p e n t r u	

fiecare”.	Pentru	această	ocazie	s-au	pregătit	colinde,	
teatru,	 cântece	 şi	 jocuri	 populare,	 tombolă.	Mesajul	
spectacolului	va	fi	transmis	de		copiii	care	frecventează	
cursurile	Casei	de	Cultură	Turceni.	

Dinu Ioana

TINERII TALENTAȚI  DIN TURCENI, APRECIAȚI ÎN 
NORDUL ȚĂRII

31 decembrie 2013 este  termenul limită pen-
tru depunerea cererilor de acord prealabil pentru  
finanţare 2014 în vederea obținerii ajutorului de 
stat pentru motorina utilizată în agricultură, în 
sectorul vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri 
funciare. Ajutorul de stat este reglementat de 
H.G. nr. 763/09.10.2013 şi se acordă sub formă 
de rambursare a diferenţei dintre acciza standard 
pentru anul 2013, de 330,395 euro/1000 litri, 
până la acciza redusă de 21 euro/1000 litri, 
respectiv 1,399 lei/litru motorină.

Potenţialii beneficiari trebuie să depună la 
APIA o cerere de acord prealabil pentru finan-
ţare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva 
verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea 
finanţării.

Termene depunere cerere
- pentru 2013, termenul a fost până la data 

de 13.12. 2013, 
- pentru 2014, în perioada 1 -31.12. 

2013.
Acordul prealabil pentru finanţare prin 

rambursare  se emite de către Centrul judeţen 
Gorj al APIA, în termen de 20 zile lucrătoare de 
la data depunerii cererii de acord prealabil pentru 
finanţare prin rambursare.Plata ajutorului de stat 
sub formă de rambursare  se efectuează trimes-
trial, pentru trimestrul anterior, în anul 2014, în 
baza unor cereri de plată adresate APIA.

Cererile de plată se depun până la finele lunii 
următoare trimestrului pentru care se solicită 
rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare 
privind cantităţile de motorină achiziţionate 
aferente trimestrului respectiv, precum şi de do-
cumentele fiscale de vânzare emise de furnizori 
pe numele beneficiarilor.

Noutăţi legislative

În Monitorul Oficial nr. 721/22.11.2013, s-a 
publicat Hotărârea de Guvern nr. 897/20.11.2013 
privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic, 
pentru specia bovine, în anul 2013. 

Prin această HG, s-a aprobat valoarea spriji-
nului la 585 de milioane de lei pe două categorii. 
În primul rând, 96,199 milioane de lei pentru 
schema de plată de producţie în sectorul lapte şi 
488,800 milioane de lei pentru schema de plată 
în sectorul carne”. 

Cereri pentru 
obținerea 
ajutorului de 
stat pentru 
motorina 
util izată în agricultură

ORAŞUL	DE	PE	JILţ
Tu	vii	în	timp	din	gintele	latine,
Copil	 flămând	 de	 albele	
ninsori,
Te-am	 regăsit	 în	 marea	mea	
iubire,
Când	 răsfoiam	 albastrele	
scrisori.

Doar	un	cătun	pitit	sub	deal
Erai	pe	atunci	„copil	de	prinţ”,
Azi	eşti	oraşul	meu	natal
Şi-n	veac	oraşul	de	pe	Jilţ.

Tu	eşti	a	ţării	albă	citadelă
Colos	de	piatră	şlefuit.

Tu	eşti	în	viaţa	mea	o	perlă,
Tu	eşti	oraşul	infinit.

Pe	vertical	ard	torţe	de	argint,
Ca	 un	 vulcan	 ce	 rumegă	
cărbune,
Tu	eşti	minunea	din	Egipt,
Când	soarele	pe	deal	apune.

Eşti	Roma	pusă	pe	sâmbur	de	
colină,
Când	luna	îţi	râde	sub	călcâi,
Tu	eşti	scânteia	vie	de	lumină,
Tu	eşti	lumina	mea	dintâi.

Ne-a	 strâns	 la	 piept	 aceeaşi	
mamă,
Şi	acelaşi	Jiu	ne-a	legănat,

Am	stat	sub	cerul	de	aramă
Şi	acelaşi	dor	ne-a	alintat.

Curtat	 sunt	 azi	 de	 razele	 de	
soare,
Când	 le	 întâlnesc	pe	plaje	 la	
Murgeşti
Mă	simt	aici	ca	şi	la	mare,
Sub	pragul	aştrilor	cereşti.

Încătuşat	de	dealuri	şi	coline,
Cândva	o	poartă	spre	apus,
Chiar	dacă	numele	îţi	vine
De	la	un	„turc”	ce	a	fost	răpus
Eu	îţi	doresc	doar	bine!

Vasiluţă Ghorghe
Sat Gârbovu, oraş Turceni

Vremea în urmĂtoarele 15 zile

CYMK


