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Consiliul local al oraşului Turceni, format din 15 consilieri, are iniţiativă şi 

hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 

care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi. 

Primarul şi viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei 

Publice locale, asigurând respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, prevederilor Constituţiei,punerea în aplicare a legilor, precum şi a 

Hotărârilor Consiliului Local. 

Secretarul oraşului este functionar public de conducere, cu studii superioare 

juridice sau administrative, avizeaza pentru legalitate actele emise de primar si 

Consiliul Local. De asemenea, secretarul poate coordona şi alte compartimente 

ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, 

îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local 

ori de primar. 

Consiliul local– forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei. 

Aparatul de specialitate al primarului – o alianţă cu cetăţenii oraşului 

Turceni, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului. 

 

 

 

 
 Primar,    Viceprimar,   Secretar, 

Ec. Dumitru Gîlceavă       Cristina Cilibiu  Golumbeanu Elena 



 

 
Prin acest material încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea 

şi eficienţa muncii noaste. Publicarea “Raportului Primarului Oraşului 

Turceni privind activitatea pe anul 2013” este un gest normal, în 

contextul preocupărilor pentru o reală deschidere şi transparenţă a 

instituţiei noastre. Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre 

instrumentele prin care Primăria oraşului Turceni pune la dispoziţia 

cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre relaţia cu 

cetăţenii.  

Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a 

Consiliului Local al oraşului Turceni, precum şi o dare de seamă 

privind starea economică şi socială a satelor care formează oraşul 

Turceni. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor 

comunei o imagine generală asupra activitaţii noastre în anul 2013, 

asupra modului si eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.  

Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate 

din cadrul Primăriei oraşului Turceni, a Consiliului Local al oraşului 

Turceni, în anul 2013 a fost gospodărirea eficientă a oraşului, a 

bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor, vizând: 

dezvoltarea infrastructurii oraşului Turceni atragerea de fonduri 

nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în 

„Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Turceni”, atragerea de 

investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor din oraş, în limita 

bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea 

banilor publici si a acţiunilor întreprinse de administraţia publică; 

eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea 

condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei oraşului 

Turceni, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor 

servicii; organizarea de festivaluri, manifestări cultural/distractive şi 

sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturală, sportivă şi 

socilală a vieţii cetăţenilor din oraşului Turceni. 

Şedințele cu cetățenii din timpul anului și deplasările în teren au 

avut un rol important pentru deciziile mele, deoarece m-au ajutat să 

înteleg mai bine dorințele și nevoile dumneavoastră, încercând 

soluționarea problemelor într-un timp cât mai scurt. Am reuşit ca pe 

tot parcursul anului 2013 să am o relaţie bună cu viceprimarul oraşului 



şi Consiliul Local al Oraşului Turceni, împreună formând  o echipă 

activă care a depus toată stăruiţa pentru a asigura progresul acestui 

oraş. Cu toţi am colaborat pentru dezvoltarea proiectelor pe care ni le-

am propus pentru acest an, inclusiv, cei din opoziţie, au reuşit de cele 

mai multe ori, să depaşească barierele politice ce ne separă, pentru că 

au înteles necesitatea acestor proiecte pentru creşterea nivelului de trai 

al cetăţenilor noştri. Împreună am reușit să găsim soluții viabile și 

eficiente pentru problemele și necesitățile întâmpinate de-a lungul 

anului; sper ca și în anul următor să colaborăm la fel de bine prentru 

ca orașul nostru să aibă o evoluție prosperă în concordanță cu nevoile 

dumneavoastră. 

           În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţenii, am încercat o 

îmbunătăţire constantă a acesteia, prin intermediul diverselor întâlniri 

şi şedinţe organizate de mine pentru a dezbate problemele de 

actualitate cu care se confruntă cetăţenii şi pentru a fi cât mai bine 

informat despre ceea ce se întamplă în teritoriu şi felul în care sunt 

percepute lucrările şi deciziile mele de către cetăţenii comunităţii pe 

care o conduc. 

           Am menţinut legătura prin intermediul mijloacelor de 

socializare şi informare cum ar fi: ziarul local, „Monitorul de 

Turceni”, în care am încercat să prezentăm cât mai detaliat acţivităţile, 

evenimentele şi realizările noastre lunare; am consultat în permanenţă 

opinia cetăţenilor postând informaţii şi adresându-le întrebări atât pe 

pagina mea de Facebook cât şi pe site-ul Primăriei.  

           Am stabilit un program de audienţe pe lângă faptul că am 

primit în orice moment persoanele care au avut de rezolvat diverse 

probleme. 

          Am susţinut în fiecare sat apaţinător în parte sedinţe cu cetăţenii 

în vederea stabilirii priorităţilor curente şi viitoare. 

          Am trecut eu însumi pe la fiecare cetăţean, în diferite situaţii, cu 

acestă ocazie primind şi o serie de sesizări, multe dintre acestea fiind 

rezolvate. 

              În ciuda faptului că a fost un an greu de traversat din cauza 

crizei economice, am încercat să ducem la îndepline obictivele pe care 

ni le-am propus pentru acest an, ce au dus la îmbunătățirea nivelului 

de trai în orașul nostru, în acest sens au fost realizate o serie de 

proiecte și lucrări. 



              În anul ce l-am încheiat, am pus bazele pentru o serie de 

proiecte de anvergură pentru anul 2014, ce vor schimba în bine viața 

și imaginea orașului. Astfel în anul 2013 am avut o serie de realizări în 

următoarele domenii: 

            Lucrări de infrastructură 

             Cunosc aşteptarile şi exigenţele dumneavoastră în această 

privinţă. Vă aduc la cunoştinţă că din motive obiective bugetul 

oraşului a suferit o cădere bruscă în decursul anului 2013, fapt care s-a 

repercutat în special asupra proiectelor de investiţii pe care le 

propunem. În aceste condiţii, consider că am răspuns mulţumitor 

necesităţilor comunităţii în această privinţă şi vă asigur că acestea vor 

continua în scopul realizării obiectivelor care să asigure confortul 

dumneavoastră. 

             În anul 2013 a fost realizată investiţia cu privire la recepţia 

finală a lucrării „Amenajare ştrand în oraşul Turceni”, a fost 

realizată inclusiv procedura de concesiune, obiectivul fiind funcţional 

şi deschis pentru cetăţenii oraşului. Importanţa obiectivului este atât 

pe plan economic, social cât şi urbanistic având în vedere realizarea 

unor activităţi prin intermediul cărora se vor atrage fonduri 

suplimentare la bugetul local, societatea căreia i s-a concesionat 

obiectivul plătind o redevenţă către bugetul local al Oraşului Turceni, 

crearea de noi locuri de muncă dar şi amenajarea şi estetizarea unei 

zone a oraşului Turceni. Obiectivul „Ştrand Turceni” are în 

componenţa sa următoarele construcţii realizate: corp vestiare, corp 

restaurant, terasă restaurant, bazin de înot pentru adulţi, bazin de înot 

pentru copii, teren de sport, spţiu verde şi alei. Acest proiect a implicat 

crearea de noi locuri de muncă, dar şi amenajarea şi estetizarea unei 

zone a oraşului Turceni. 

            În anul 2013 au fost realizate o serie de lucrări pentru 

întreţinerea domeniului public al Oraşului Turceni, lucrări de 

asfaltare, reparaţii, decolmatare după cum urmează: 

Reabilitarea a cinci fântâni publice executate din fondurile bugetului 

local. Acestea au fost construite în urmatoarele locaţii: pe drumul 

gării, pe strada Privighetorii nr.5, pe strada Braniștei nr.1, pe strada 

Emil Gîlceavă nr. 72, strada Baniştei nr.2. 

În cadrul proiectului „Construire parcări şi trotuare zona nord 

blocuri Turceni”, a fost amenajată  o suprafaţă de 6645 mp de 

parcare  şi 3628 mp de trotuare în zona nord blocuri,  de asemenea 



fiind plantaţi arbuşti ornamentali pentru înfrumuseţarea zonei. Acest 

obiectiv a fost completat de investiţia „Reabilitare străzi zona de 

nord blocuri-Turceni” în cadrul căreia au fost executaţi aproximativ 

2 km de străzi şi realizate 34 de guri de scurgere. 

A fost executat un şanț betonat cu suprafața de 70m
2
, gardă de 10 cm 

beton pe str. Sf. Nicolae din Turcenii de Jos,pentru a transporta apele 

pluviale preluate de pe partea dreaptă a drumului, printr-un pod ce 

traversează Drumul Județean. 

 Pentru preluarea apelelor pluviale de pe carosabilul și străzile din 

Orașul Turceni (zona nouă de blocuri) și de pe trotuare în sistemul de 

canalizare ape pluviale ale orașului, s-au montat 30 guri de scurgere,  

s-au executat lucrări de terasament, cofraje şi turnări de betoane. 

Parcarea stației de salvare și aleile intrare urgență ale Spitalului 

Orășenesc Turceni au fost asfaltate, lucrările constând în decupare 

îmbrăcăminte asfalt, degradate, în suprafață de 258,617 m
2
,
 
reparații 

îmbrăcăminte din beton-ciment pe aceeași suprafață, amorsarea 

suprafeței parcării de 8,621m
2  

și realizarea îmbrăcăminții din beton 

asfaltic de 40 cm grosime cu  așternere mecanică-încălzire 14,5 m 

borduri. Extindere parcare Piaţă-BRD, oraş Turceni, jud. Gorj, 

lucrarea executată a constând în amplasarea de pavele normale pe un 

strat de nisip pe o suprafață de 147,15m2  și o lungime 28,5 metri 

liniari de borduri prefabricate din beton pe fundație din beton în zona 

BRD-parcare piață. 

Dintr-un număr total de 24 de scări aferente blocurilor din oraşul 

Turceni au fost efectuate lucrări la 17 dintre acestea, şi anume 

curăţire: G25, 2 scări; G27-4 scări, P14-2 scări, P19-2 scări, P10-2 

scări, P11-2 scări, Bl. 38-3 scări. La aceste blocuri au fost realizat şi 

racordarea la canalizare în susbsolul blocurilor, iar blocurile: bl 36, 

bl.37, bl.38, bl.39, bl.42, bl.43, bl.44, bl.46, bl.47 au fost racordate la 

canalizarea nouă din Oraşul Turceni. 

Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea sănătăţii cetăţenilor comunităţii 

noastre au fost efectuate investiţii în reabilitarea Spitalului 

Orăşenesc Turceni: a fost mobilată integral farmacia spitalului, au 

fost amenajate şi modernizate imobilele în care îşi desfăşoară 

activitatea medicii de familie, şi totodată au fost rebilitate şi cabinetele 

din cadrul policlinicii Spitalului Oraşenesc Turceni. 

Documentaţii realizate în anul 2013: 



           A fost întocmite documentele necesare pentru primul pas în 

realizarea a 40 de unităţi locative în oraşul Turceni. Prin acest proiect 

se urmăreşte îmbunătăţirea standardului de viaţa prin asigurarea 

necesarului de locuinţe sociale, dezvoltarea urmana în ansamblu, 

având în vedere nivelul ascendent al cererii de locuiţe la nivel local. 

Proiectul se va prezenta sub forma unei clădiri care beneficiază de 

branşament la apă şi canalizare, 12 locuri de parcare şi cale de acces 

pietonală. Cele 8 apartamente cu două camere şi 32 de garsoniere sunt 

dispuse pe două scări, fiecare având 4 etaje şi parter, un nivel având 

câte 4 unităţi locative. 

           A fost realizată documentaţia pentru obiectivul „Modernizare, 

Extindere si Reabilitare a Campusului Grup Scolar Industrial 

Energetic” finantat prin Programul Operaţional Regional, în cadrul 

Axei prioritare 3,Domeniul de interventie 3.4.. În anul 2013 au fost 

începute lucrările pentru acest obiectiv de investiţii, în data de 

04.11.2013,  semnându-se ordinul de începere a lucrărilor pentru acest 

proiect de anvergură, important pentru dezvoltarea calităţii 

învăţământului din comunitatea noastră. Derularea lucrărilor de 

construcţie a acestuia rezolvă în bună măsură o problemă stringentă cu 

care se confruntă locuitorii Oraşului Turceni şi anume lipsa locurilor 

de muncă. Principalele obiective prevăzute în planul de execuție sunt:   

            CLĂDIREA GRUPULUI ŞCOLAR se va moderniza, extinde 

şi reabilita, astfel:  se va mări capacitatea structurii existente cu 16 săli 

de clasă, 7 laboratoare, 2 laboratoare fonetice, 1cabinet metodic, 1 

cabinet medicină generală, 1 cabinet stomatologie, 1CDI, 1 amfiteatru 

cu 174 de locuri;  amfiteatrul şi spatulele tehnice vor fi amplasate la 

subsol.  

           CORP INTERNAT se va extinde şi reabilita, astfel: se va 

renunţa la spaţiile destinate atelierelor improvizate pentru elevi la 

parterul construcţiei; se va majora capacitatea de cazare pentru elevi la 

203 de locuri în 53 de camere - în medie 3,83 elevi/ cameră, existând 

camere de 4 şi 3 locuri şi camere de 2 locuri - pentru persoane cu 

dizabilităţi locomotorii;  se vor crea 41 de locuri de cazare pentru 

cadrele didactice, 22 de camere dintre care una de un loc - pentru 

persoane cu dizabilităţi locomotorii; extinderea corpului internat va 

avea un regim de înălţime: P +2E.  

            CLĂDIREA CANTINEI se va moderniza şi reabilita, astfel:  

se va urmări eliminarea intervenţiilor improprii impuse de necesităţi 



(sală de sport improvizată la parter, cale de acces/evacuare blocată);  

se va urmări realizarea unor compartimentări şi a unor dotări în 

concordanţă cu normele sanitar veterinare în vigoare;  se va asigura o 

capacitate de 262 de locuri /schimb.  

            CABINA POARTĂ se va reabilita.  

            Se va desfiinţa clădirea actualei CENTRALE TERMICE - 

aceasta urmând să fie amplasată într-un spaţiu special nou creat, în 

incinta grupului şcolar - Corp G - Corp spaţii tehnice; în incintă se vor 

reabilita spaţiile existente şi se vor crea spaţii verzi noi. Alei propuse 

(pietonal şi auto accidental) 37,39% din At - 35 locuri parcare. 

Spaţiile verzi ocupă - 35,10% din aria terenului. În corpul propus 

destinat învăţământului, va fi prevăzut un ascensor de capacitate 

ridicată pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi în cele 

două corpuri de clădire. De asemenea, de serviciile didactice calitative 

oferite de acest proiect vor putea beneficia şi elevii din localităţile 

învecinate. În iulie 2015 se va finaliza implementarea proiectului, 

fiind cea mai mare realizare pentru creşterea nivelului educaţional şi 

de dezvoltare a oraşului nostru, reprezentând cel mai mare centru 

educaţional din sudul Gorjului.  

 

           Cultură 

         Sprijinirea Casei de Cultură în vederea realizării obiectivelor 

culturale desfăşurate. 

          Sprijinirea Liceului Tehnologic, şcolilor şi grădiniţelor din 

localitate în vederea realizării unui proces educaţional optim, 

deasemenea elevii sunt stimulaţi către studiu pentru a obţine 

performanţe la învăţătură. 

         Sprijinirea lăcaşelor de cult prin oferirea de resurse financiare 

necesare pentru reabilitarea, reamenajarea acestora şi organizarea 

diferitelor evenimente cu specific religios. 

          Sprijinirea proiectelor şi programelor cultural-artistice iniţiate în 

special de către tineri. 

           Organizarea evenimentelor dedicate diverselor categorii de 

persoane (copii, vârstnici, etc.). 

            Elevii din localitatea noastră beneficiază de transport gratuit la 

uniţăţile de învăţământ la care sunt înscrişi. 

            Sport 



            Finanţarea activităţilor sportive şi a întreţinerii bazelor 

sportive. 2013 a fost anul înfiinţării Asociaţiei Club Sportiv Ştiinţa 

Turceni, legile şi regulamentele sportive au impus modificări 

organizatorice. Asociaţia Sportivă Ştiinţa Turceni, neavând 

personalitate juridică nu mai îndeplinea cerinţele participării la 

competiţiile organizate de către Federaţii astfel că a fost nevoie de 

transformarea acesteia în Club sportiv. Având în vedere că echipa de 

fotbal, Ştiinţa Turceni, a promovat în liga a III-a, criteriile de 

licenţiere ale echipei şi omologare a stadionului au impus noi 

standarde. În acest sens au fost efectuate o serie de lucrări de adaptare 

la cerinţele impuse de Federaţia Română de Fotbal: au fost amplasate 

200 de scaune, urmând ca în viitor întreaga suprafaţă a tribunei să fie 

amenajată cu scaune; a fost montată o tabelă de marcaj; s-au construit 

porţi mobile pentru echipele de juniori şi seniori. Deasemenea în vara 

anului 2013, echipa de fotbal a câştigat Cupa României faza 

judeţeană. 

                Întreţinerea sălilor de sport (Turceni şi Strâmba-Jiu) şi 

încurajarea cetăţenilor să facă sport, a fost reabilitată baza spotivă din 

satul Stolojani, a fost amenajat terenul II Stadion Turceni. 

               Alte domenii 

                Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea sănătăţii cetăţenilor 

comunităţii noastre au fost efectuate investiţii în reabilitarea Spitalului 

Orăşenesc Turceni: a fost mobilată integral farmacia Spitalului 

Orăşenesc Turceni, spaţiul a fost reabilitată în luna septembrie; au fost 

schimbate toate noptierele de la fiecare pat, din secţiile spitalului-

sporind astfel condiţiile hoteliere pentru pacienţi; au început lucrările 

de reabilitare ale holului administrativului. Aparatul medical de la 

Spitalul Oraşenesc Turceni va avea toată susţinerea pentru a-şi 

îmbunătăţii  calitatea serviciilor prestate şi resursele necesare pentru 

achiziţionarea aparaturii medicale de ultimă tehnologie. Pentru anul 

2014 ne propunem construirea unui Compartiment Primiri Urgenţe; se 

va realiza o construcţie în curtea interioară a spitalului care să asigure 

spaţiul necesar exercitării serviciilor medicale de urgenţă. 

                Obiectivul „Amenajare ştrand în Oraşul Turceni” reprezintă 

un spaţiu de agrement semnificativ în sezonul cald pentru cetăţenii 

comunităţii noastre, cât şi pentru cei din localiţăţile învecinate, este 

spaţiu propice pentru relaxare şi petrecerea timpului liber. 



                S-au facut investiţii şi pentru dezvoltarea turismului în zona 

nostră, fiind montate panouri de semnalizare pentru două din 

principalele noastre obiective turistice: Mânăstirea Strâmba-Jiu şi 

Mânastirea Dealu Mare. 

               Proiecte pentru 2014 

Pentru anul în curs avem o serie de proiecte şi obiective pentru care au 

fost alocate resurse financiare din bugetul local aprobat pentru anul 

2014, după cum urmează: 

Se continuă lucrările proiectului Modernizare extindere şi reabilitare a 

Campusului „Grup Şcolar Industrial Energetic”, oraş Turceni, judeţul 

Gorj; 

Se va împrejmui baza sportivă a Şcolii din Strâmba-Jiu; 

Va fi amenajat un compartiment de primiri ungenţe în cadrul 

Spitalului Orăşenesc Turceni; 

Se vor face lucrări de consolidare a bisericii din Turceni Centru; 

Va fi realizat un sistem de încalzire pentru Biserica Murgeşti şi 

Biserica Gârbov; la Strâmba-Jiu va fi amenajată o construcţie pentru 

parastase; 

La Stolojani va fi amenajat un teren de volei; 

Vor fi continuate lucrările de racordare la canalizare a blocurilor; 

Se va realiza Planul Urbanistic general al Oraşului Turceni 

Se va reabilita podul de pe strada Stoichiţa Rîioşanu; 

Va fi reabilitat canalul din zona gării; 

Se va executa un şanţ de gardăcolector pe strada Stoichiţa Rîioşanu; 

Va fi realizată o punte de trecere pe râul Jilţ; 

Se va realiza un sistem de scurgere a apelor pe strada Sf. Dumitru; 

Se va concepe studiul de fezabilitate pentru proiectul de decolmatare a 

canalelor laterale DJ-pod Jilţ-Calea ferată Murgeşti. 

             Voi încerca o îmbunătăţire constantă a relaţiei cu cetăţenii, 

prin intermediul diverselor întâlniri şi şedinţe organizate de mine, ca şi 

în anul precedent, pentru a dezbate problemele de actualitate cu care 

se confruntă cetăţenii şi pentru a fi cât mai bine informat despre ceea 

ce se întamplă în teritoriu şi felul în care sunt percepute lucrările şi 

deciziile mele de către comunitatea pe care o conduc. Am convingerea 

că anul 2014 va fi unul propice pentru evoluţia comunităţii pentru care 

sunt responsabil şi vă ofer întregul meu sprijin de care aveţi nevoie 

pentru dezvoltarea Oraşului Turceni şi satelor aparţinătoare. 

 



În conformitate cu prevederile art. 5 alin 3. din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art. 10 alin. 

3 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodoogice de 

aplicare a legii nr. 544/2001, am prezentat raportul de activitate pe 

anul 2013.  
 

Cu stimă şi consideraţie, 

Primarul Oraşului Turceni 

Dumitru Gîlceavă 
 


