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AGENDA PRIMĂRIEI

      A 
î n c e p u t 
u n  n o u 

an şcolar. După experienţa de la bacala-
ureat din acest an, sper ca elevii  de clasa  
a XII-a  să se mobilizeze pentru ca să 
treacă cu bine examenele la anul. Eu pot 
să-i asigur că atât elevii cât şi profesorii 
au tot sprijinul pe care Consiliul Local 
poate să-l ofere pentru pregătirea cât 
mai bună a bacalaureatului. Din păcate, 
învăţământul trece printr-o perioadă 
grea, atât elevi cât şi profesori sunt 
demobilizaţi. Cu toate acestea vreau să le 
transmit tuturor elevilor că dintre toate 
modelele pe care vor să le urmeze pentru 
a-şi asigura o viaţă onestă, decentă, cel 
mai viabil model este acela de a munci, 
de a învăţa. Sunt  sigur că nu va mai trece 
mult timp până când ţara noastră se va 
aşeza, iar cei care au învăţat o profesie, 
ştiu o meserie, vor avea din practicarea 
acesteia un trai decent. Aşa a fost în ţara 
noastră, aşa este în toate ţările europene 
care, statistic, se află deasupra noastră şi 
aşa va trebui să fie din nou şi la noi.

     Ne propunem ca şi la anul, aşa cum 
am făcut în acest an de  Ziua Copilului, să 
recompensăm elevii şi profesorii care au 
rezultate deosebite în domeniul activităţii 
şcolare, care obţin rezultate deosebite  la 
olimpiade, concursuri profesionale , con-
cursuri sportive, culturale şi altele, şi sper 
ca la anul să avem  mai mulţi premianţi 
iar premiile să fie cât mai mari.

    Adresez totodată elevilor rugă-
mintea să fie mai atenţi cu bunurile de 
pe domeniul public, pentru că mai sunt 
printre ei unii care distrug bănci, uşi, dau 
cu picioarele în pereţi. Aceste bunuri dis-
truse trebuiesc înlocuite şi se cheltuiesc 
astfel bani care ar putea fi utilizaţi mult 
mai bine în altă parte.

    Le propun elevilor ca împreună 
cu profesorii diriginţi să reuşim ca în 
acest an să înfiinţăm un Consiliu Local 
al Elevilor şi să alegem un Primar al 
elevilor. Asteptăm  foarte multe de la 
acest consiliu local al elevilor.

    În momentul de faţă, vis- a -vis de 
dezvoltarea şi modernizarea învăţămân-
tului local, Primăria Oraşului Turceni 
urmăreşte realizarea campusului şcolar, 
care va asigura modernizarea spaţiilor de 
învăţământ, înmulţirea acestora pentru 
ca toate clasele  să poată să îşi desfăşoare 
activitatea de dimineaţă. Tot pentru liceu 
se va asigura o parte din energia necesară 
prin utilizarea de panouri solare. Pentru 
petrecerea timpului liber, avem depus un 
proiect de realizare a unui AQUA PARK. 
La prima evaluare, acest proiect a fost 
respins, am depus contestaţie şi aşteptăm 
rezultatul acesteia. Dacă proiectul de rea-

lizare a AQUA PARK-ului se va respinge, 
atunci cu fonduri alocate de la bugetul 
local, vom realiza un ştrand care cred că 
va fi un loc foarte frumos de petrecere a 
timpului liber în zilele călduroase.    

       Ne-am ocupat de pregătirea 
şcolilor pentru începerea noului an 
şcolar.S-au realizat unele lucrări de re-
paraţii la clădiri, zugrăveli , vopsitorii   şi 
s-au igenizat zonele de curţi ale acestora. 
Cred că modul în care se prezintă spaţiile 
şcolare, acum la început de an şcolar, 
poate fi îmbunătăţit, pentru că mai sunt 
încă multe lucruri de făcut.

       Vreau să fac o provocare către 
elevi şi să vină cu propuneri de proiecte 
care să fie în folosul Oraşului şi a satelor 
aparţinătoare. Dacă veţi veni cu proiecte 
viabile, interesante şi acestea vor fi 
realizate cu bine, Consiliul Local va 
recompensa, elevii şi cadrele didactice 
implicate, cu excursii şi poate vom reuşi 
să trimitem şi în anul viitor un grup de 
elevi la Bruxelles sau în altă parte.        

       După cum cred că majoritatea 
dintre dumneavoastră  cred că au sesi-
zat,  au început numeroase  lucrări de 
investiţii care au drept scop moderni-
zarea infrastructurii şi înfrumuseţarea 
localităţii. Astfel, la Stolojani este în curs 
lucrarea de amenajare a zonei de centru 
prin realizarea unui teren de fotbal şi 
a curţii grădiniţei. A început amena-
jarea zonei sens giratoriu – Primăria 
veche- Şcoala veche. La Strâmba Jiu se 
realizează amenajarea zonei de parc de la 
Monumentul Eroilor . În satul Jilţ sunt în 
curs lucrările de realizare a unui sistem 
de canale care să preia apele din ploi. La 
blocuri au început lucrările de amenajare 
de trotuare, locuri de parcare şi iluminat 
stradal în zona nouă.

        În această perioadă se finalizează 
lucrarea de extindere a reţelei de apă pe 
scările de bloc şi se va sista furnizarea 
apei pe vechile conducte. În momentul de 
faţă şi în viitor se va asigura furnizarea de 
apă la blocuri fără întreruperi.Sper să re-
uşim să găsim finanţarea necesară pentru 
achiziţia într-o perioadă cât mai scurtă 
a staţiei de tratare a apei. De asemenea 
este în curs lucrarea de montare de 
cămine pentru canalizare, urmând ca în 
etapa următoare să se asigure racordarea 
blocurilor la canalizare.

        Vreau să informez şi  pe această 
cale că este în vigoare H.C.L. nr.276/2010 
care stabileşte că cetăţenii care vor să de-
poziteze temporar, pe domeniul public, 
materiale de construcţii , lemne de foc 
şi altele trebuie să plătească o taxă de 1 
leu / zi / metrul pătrat. Pentru a nu avea 
probleme cu poliţia locală sfătuiesc pe 
toţi cei interesaţi, atunci când au nevoie 

să depoziteze materiale să ţină cont de 
H.C.L. nr.276/2010.

       În sondajul de opinie efectuat pe si-
te-ul primăriei, la întrebarea “Consideraţi 
că se impune ca administrarea domeniu-
lui public şi privat al oraşului Turceni 
să fie făcută de o firmă privată?”, circa 
79,2%  dintre respondenţi au răspuns 
favorabil. În perioada următoare se va 
desfăşura procedura de selectare a firmei 
care să facă administrarea domeniului 
public şi privat.Această firmă va avea 
obligativitatea preluării şi personalului 
aferent angajat al Serviciului Public.

        În data de 04.08. 2011 a avut loc 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
care a adoptat în principal următoarele 
hotărâri:

1. Întocmirea unei expertize tehnice 
şi a unui studiu de oportunitate pentru 
stabilirea modului de valorificare a 
blocurilor neterminate din oraş;

2. Achiziţia unei pompe sumersibile 
de mare adâncime care să permită igie-
nizarea fântânilor publice;

3. Achiziţia de instalaţie GPL pentru 
autoturismul Nubira urmărindu-se astfel 
reducerea consumului de carburant pe 
aceasta;

În data de 31.08.2011 a avut loc 
şedinţa ordinară a Consiliului Local 
care a adoptat în principal următoarele 
hotărâri:

1. Întocmirea documentaţiei tehni-
co-economice pentru realizarea de lucrări 
de reabilitare izolaţie termică la blocuri 
şi hidroizolaţie, fiind prinse, la solicitarea 
asociaţiei de proprietari, următoarele 
blocuri pentru izolaţia termică: bl.40-sc.1 
si sc.2, bl.41-sc.1, bl.36-sc.1,bl.P9-sc.1 şi 
lucrări de hidroizolaţie la următoarele 
blocuri bl.P17-sc.1, bl.P11-sc1,bl.G25-
sc1 şi sc.2, bl.G27-sc.4, bl.G26-sc.2,bl.36-
sc.3, bl.39-sc.2, bl.35-sc.2.Aceste lucrări 
sunt angajate de către primărie urmând 
ca proprietarii de apartamente să ram-
burseze în rate cheltuielile efectuate.

2. S-a aprobat realizarea următoare-
lor lucrări în satul Murgeşti: reabilitarea 
străzii Valea Pârvului, amenajarea a două 
fântâni pe strada Valea Parvului;

3. În satul Stolojani s-a aprobat 
realizarea unui zid de sprijin şi a unei 
rigole betonate în zona podului de la 
Ivoica;

4. S-a aprobat amenajarea drumului 
comunal nr.1509 , ieşirea spre tarlale de 
pe strada Birău;

5. S-a aprobat întocmirea docu-
mentaţiei tehnico – economice pentru 
canal de scurgere ape pluviale pe strada 
8 septembrie , în satul Gârbovu. 

de Dumitru Gîlceavă,
Viceprimarul Oraşului Turceni

 A g e nţ i a  p e nt r u 
Protecţia Mediului Gorj 
atrage atenţia cetăţenilor 
asupra măsurilor ce se im-
pun pentru eradicarea am-
brosiei (iarba pârloagelor), 
care are un impact negativ 
asupra sănătăţii populaţiei.  

 Amplasament: mar-
ginea drumurilor, a şoselelor 
şi căilor ferate, în grădini, în 
culturile de cereale şi de 
floarea soarelui, pe malul 
şanţurilor, în apropierea 
dărâmăturilor, pe şantierele 
de construcţii.

 Alte locaţii:  în lo-
curi părăginite pe terenurile 
agricole lăsate în paragină, 
în zonele unde s-a depozitat 
pământ excavat şi pe tere-
nurile lipsite de vegetaţie şi 
prost întreţinute.

 Efecte: alergii afec-
tând sever calitatea vieţii 
cetăţenilor, provocând rinită 
alergică sezonieră manifes-
tată prin strănut, prurit na-
zal, congestive nazală la care 
se poate adăuga conjuctivita 
alegrică manifestată prin 
lăcrimare, prurit şi chiar 
astm bronşic. 

 măsuri de com-
batere: cosirea repetată 
a terenurilor înainte de 
înflorirea plantei sau smul-
gerea manuală a acestora 
şi ierbicidarea culturilor 
agricole. 

ATENŢIE
la Ambrosia

artemisiifolia 
(iarba

pârloagelor)!
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1.HOTĂRÂRE  privind achiziţionarea de servicii de 
consultanţă în vederea implementării la nivelul aparatului 

propriu de specialitate al primarului oraşului Turceni al 
sistemelor integrate de management

2. HOTĂRÂRE privind aplicarea la Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa 
Prioritară 6 “Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul 
Major de Intervenţie 6.4. “Initiaţive transnaţionale pentru 
o piaţă inclusivă a muncii

3. HOTĂRÂRE privind avizarea unei fişe de funda-
mentare a operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL şi 
modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare nr.1/2009

- se aprobă avizarea  Fişei de fundamentare , a 
operatorului S.C Turcenisal SRL 

- se aprobă modificarea art. 16 din  contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, nr. 
1/2009 care va arăta astfel : ” Contravaloarea serviciilor 
publice delegate se va determina în baza preţurilor în 
vigoare conform situaţiei suprafeţelor străzilor, parcărilor 
şi trotuarelor din oraşul Turceni înregistrată sub nr. 
8152/26.07.2011”

- (1) Contractul de delegare a gestiunii  serviciului 
public de  salubrizare a oraşului Turceni nr. 1/2009, în 
sensul celor menţionate la art. 2 din prezenta hotărâre, 
prin act adiţional.

 (2) Se împuterniceşte domnul Iordache Ion, 
primarul oraşului Turceni, să semneze actul adiţional la 
contractul de delegare a gestiunii  serviciului public de  
salubrizare a oraşului Turceni nr. 1/2009.

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei 
tehnico – economice şi caietului de sarcini pentru lucrarea 
” Podeţe tubulare pe drumuri de exploataţie agricolă”

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de opor-
tunitate şi a Caietului de sarcini pentru concesionarea 

unui imobil
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea a patru ajutoare de 

urgenţă 
7. HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice şi caietului de sarcini pentru lucrarea 
” Igienizare instituţii şcolare oraş Turceni”

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

9. HOTĂRÂRE privind întocmirea documentaţiei PUZ 
–” Zonă Centru – oraşul Turceni, judeţul Gorj  ”

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de 
servicii întocmire Studiu de Fezabilitate pentru lucrarea  
” Modernizare Strada - Valea Mânăstirii”      

11. HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 
128/2011, privind alocarea unei sume de bani  Parohiei 

Turcenii de Jos
   Articol unic:  Art. 1 din H.C.l. nr. 128/2011, se 

modifică şi va avea următorul cuprins :  ”Art. 1 .   Se 
alocă Parohiei Turcenii de Jos, din oraşul Turceni, judeţul 
Gorj, suma de 10.000 lei pentru achiziţionarea unei sobe, 
pentru executarea unei fântâni, în incinta curţii bisericii 
şi construirea unei magazii pentru depozitarea lemnului 
şi a cărbunelui pentru încălzire.” 

HotăRÂRI – Consiliul Local al oraşului turceni

LISTĂ
consilieri locali

Gîlceavă Dumitru PNL-0747087797
Mănoiu Octavian PNL-0745300572

Dinu Ion PNL – 0748284956
Braia Gabriela PNL- 0748284955

Ionaşcu Dumitru PNL– 0748284953
Giumancă Viorel PNL – 0748284954
Trăistaru Sabin PNL – 0745300583
Dumitraşcu Ion PSD – 0745594491
Sfîrlogea Maria PSD- 0756055353
Nicolae Floarea PC – 0768109280
Iovan Eugen PD-L – 0745300576

Cornescu Doru PD-L -0745300580
Rîpeş Ion PD-L – 0745300585

Urezeanu Grigore PD-L - 0745300586
Biriboiu Ion PD-L – 0744142555

ANUNŢ
Pentru a putea beneficia de prevederile L76/2002

(legea şomajului), absolvenții instituțiilor de
învățământ, în vârstă de minimum 16 ani  au
obligația de a se înregistra la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă în termen
 de 60 de zile de la absolvire.

Acte necesare: 
BULETIN DE IDENTITATE- Original şi copie

ACTELE DE STUDII SAU CALIFICARE- 
Original şi copie

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 
CU MENȚIUNEA „ APT DE MUNCĂ”

DOSAR CU ŞINĂ

teLeFoAne utILe
spItAL  -   0253.335.034 / 0253.335.035

pRImăRIe – 0253.335.024 / 0253.335.026
poLIȚIe  - 0253.335.007

poLIȚIA ComunItARă – 0756.055.346
CeZ DeRAnJAmente  - 0251.929

 DIstRIgAZ  - 0253.335.660
 sALvARe – 112

pompIeRI – 0253.334.212
DIReCtoR s.C. tuRCenIsAL s.R.L.

( societatea de salubrizare ) - 0745/386792
DIReCtoR seRvICIuL puBLIC De 

ADmInIstRARe A DomenIuLuI puBLIC ŞI pRIvAt 
ŞI AL sIstemuLuI De ALImentARe Cu Apă 

-  0754030986
 AmBAvI – 0253.334.522

teRmoCentRALA – 0253.335.045
teLeFon RoBot tAXe ŞI ImpoZIte 

0253.334.326 – număr nou unde cetățenii înbaza 
introducerii C.n.p.-ului se pot informa

asupra taxelor şi impozitelor.
BIRouL stARe CIvILă - Feţeanu vergilia

0756.055.349

ReZuLtAteLe sonDAJuLuI:

Întrebarea LUNII AUGUST: „Consideraţi că 
se impune ca administrarea domeniului

public şi privat al oraşului Turceni să fie 
făcută de o firmă privată?”

Număr de votanţi: 162
DA - 127 persoane
NU- 28 persoane
NU ŞTIU- 7 persoane

Primăria Oraşului Turceni şi Consiliul Local Turceni se implică permanent în buna desfăşurare a procesului 
de învăţământ. Modul în care se prezintă spaţiile şcolare, la început de an şcolar, este deosebit de important atât 

pentru elevi, cât şi pentru profesori. Administraţia publică a realizat unele lucrări de reparaţii la clădiri, zugrăveli , 
vopsitorii  şi s-au igienizat zonele de curţi ale şcolilor pentru desfăşurarea optimă a orelor de curs.  

ÎntReBAReA LunII August: CUm ApreCIAŢI mODUl ÎN CAre AU fOsT preGĂTITe ŞCOlIle DIN 
OrAŞ ŞI sATele ApArŢINĂTOAre peNTrU ÎNCepereA NOUlUI AN ŞCOlAr?

Primăria Oraşului Turceni şi Consiliul Local Turceni vă invită să participaţi la sondajele de opinie de 
pe site-ul Primăriei www.turceni.ro (sondajul este afişat în partea dreaptă, pe pagina web)! 

Fiecare locuitor din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare poate să-şi facă cunoscute opiniile,  să 
adreseze propuneri către Primărie, să sesizeze diferite probleme, să vină cu idei şi sugestii! 

Sondajele de opinie se realizează lunar. www.turceni.ro

ÎntReBAReA LunII septemBRIe

Consiliul Local şi Primăria Oraşului 
Turceni vă invită să participaţi la:
 Ziua persoanelor Vârstnice 

- 30 septembrie 2011
 Ziua recoltei - 1 Octombrie. 

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să 
sunaţi la telefon: 0253.335.024.

Vă aşteptăm!
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 la mulţi ani şi mult noroc în această zi 
specială (sf. Ciprian şi sf. Iustina). să vi se 

îndeplinească toate dorinţele!
sănătate şi numai bucurii!

Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Oraşul 

Turceni

pentru cei ce-şi serbează ziua de 
nume (sf. Ciprian, sf. Iustina), vă 

doresc cele mai calde şi frumoase urări 
de bine, sănătate, împliniri.

la mulţi ani !

Iordache Ion, 
primarul Oraşului Turceni

Sfânta Scriptura şi Sfânta Traditie ne dau mărturii atât 
despre preînchipuirea sfintei Cruci, înainte de răstignirea 
Domnului pe ea, cât şi despre actul însemnării cu sfânta 
Cruce, despre puterea ei divină, precum şi despre tâlcuirea 
actului de însemnare a drept credincioşilor creştini, cu 
semnul sfintei Cruci.

Sfânta Cruce este preînchipuită de exemplu, în Vechiul 
Testament, de „pomul vieţii”, care a răsărit din pământ, 
din porunca lui Dumnezeu, în mijlocul raiului pământesc, 
alaturi de „pomul cunoştiinţei binelui şi răului” (cf. Facere 
2, 9). „Pomul vieţii” este denumirea metaforică a sfintei 

Cruci, denumire care apare, cum se vede, chiar pe primele 
pagini ale Sfintei Scripturi. Această denumire a sfintei 
Cruci apare, deasemenea, şi pe ultimile pagini ale Sfintei 
Scripturi, unde se face descrierea răului ceresc, ca o com-

pletarea a descrierii raiului pământesc: „Şi în mijlocul pieţiii 
din cetate, de o parte şi de alta a răului, creşte pomul vieţii şi 
frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor” (Apoc. 
22, 2; vezi si Apoc. 2, 7; 21, 6). Aici, cum se vede, se vorbeşte, 
profetic, şi despre puterea divină a „pomului vieţii” (sfânta 
Cruce): „tămăduirea neamurilor” pământului.

        Biserica ne dă învăţătura limpede, ca pomul vieţii, 
despre care vorbeşte Sfânta Scriptura simbolizeaza sfânta 
Cruce. Acest lucru îl înfăţişează ea, atât în scris în cărţile 
de slujbă divină, cât şi în mod plastic, în pictură.

   Biserica teologhiseşte şi cântă: „O, preaslavită minune! 
pomul cel de piaţă, prea sfânta Cruce, la înălţimea ridicată, 
îţi arată astăzi”... (Stihira 1, Laude, 14 Septembrie).

        De asemenea, în pictura multor Biserici ortodoxe 
romane, desigur ca şi în alte ţări ortodoxe, în pridvor, de 
regulă se afla pictat pomul vieţii, în centrul grădinii raiului. 
Acest pom se deosebeşte de ceilalţi copaci, prin înălţimea, 
şi, mai ales, prin forma sa trifurcată, arătând capul de sus 
al Crucii, şi cele două braţe laterale ale ei, şi are, uneori, pe 
Domnul Hristos la rădăcina lui - ca în pridvorul Mănăstirii 
Cozia - iar alteori, Îl are înfăţişat ca Miel al lui Dumnezeu 
(vezi Radu Cretanu,Chipul Mântuitorului Iisul Hristos 
reprezentat în „Pomul vieţii”, în rev. M. O. nr. 7-9/1980).              

                   (va urma)     preot, Bondoc Dumitru 

CYMK

CiNstirEA sfiNtEi CruCi

Doar pentru că te muţi cu 2 metri mai departe de o grămadă de gunoi când ieşi 
la picnic, asta nu înseamnă că mizeria nu mai e acolo. Doar pentru că alegi să te uiţi 
în altă parte, asta nu înseamnă că în apele râului care îţi alimentează oraşul cu apă 
potabilă nu plutesc zeci de mii de PET-uri şi pungi. Doar pentru că nu fotografiezi şi 
munţii de gunoaie când pleci în vacanţă, asta nu înseamnă că ei nu erau acolo.

Ce-ar fi să schimbăm foaia? Ce-ar fi să ne notăm în calendar o dată importantă 
pentru fiecare dintre noi: aceea în care sute de mii de români au spus ”Stop!” şi şi-au 

curăţat ţara de PET-uri, pungi şi hârtii lăsate de alţii, purtate de vânt şi apă în cele mai 
frumoase locuri din România? Nu ne permitem să ne cumpărăm o ţară mai curată, 
şi nici nu am avea cum, dar putem să o curăţăm noi! Într-o singură zi s-o curăţăm pe 
toată! Să ne mândrim din ziua următoare că avem o ţară curată, că am scris istorie, că 
am acţionat împreună măcar pentru o zi!

Copilul tău te va întreba dacă ai fost şi tu unul dintre voluntarii „Let’s Do It, 
Romania!”. O să-i spui că da, că ai fost şi tu unul dintre cei care au schimbat într-o 
singură zi felul în care arată o ţară, sau că era ceva interesant la TV şi ai stat acasă? Nu 
rata şansa de a-ţi schimba ţara!

“Let`s Do It!” înseamnă curăţarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale 
ţării, într-o singură zi 24.09.2011.

Vino alaturi de noi!

Relaţii suplimentare  şi înscrieri voluntari la Primaria Oraşului Turceni, tel.0253-
335.025, persoana de contact Costin Bicău-0745-300.571.

Consilier personal,
schileru Ioana-maria

Doar pentru c  te mu i cu 2 metri mai departe de o gr mad  de gunoi când 
ie i la picnic, asta nu înseamn  c  mizeria nu mai e acolo. Doar pentru c  alegi 
s  te ui i în alt  parte, asta nu înseamn  c  în apele râului care î i alimenteaz  
ora ul cu ap  potabil  nu plutesc zeci de mii de PET-uri i pungi. Doar pentru c  
nu fotografiezi i mun ii de gunoaie când pleci în vacan , asta nu înseamn  c  
ei nu erau acolo. 

Ce-ar fi s  schimb m foaia? Ce-ar fi s  ne not m în calendar o dat  
important  pentru fiecare dintre noi: aceea în care sute de mii de români au 
spus ”Stop!” i i-au cur at ara de PET-uri, pungi i hârtii l sate de al ii, 
purtate de vânt i ap  în cele mai frumoase locuri din România? Nu ne permitem 
s  ne cump r m o ar  mai curat , i nici nu am avea cum, dar putem s  o 
cur m noi! Într-o singur  zi s-o cur m pe toat ! S  ne mândrim din ziua 
urm toare c  avem o ar  curat , c  am scris istorie, c  am ac ionat împreun  
m car pentru o zi! 

Copiii t i te vor întreba dac  ai fost i tu unul dintre voluntarii „Let’s Do It, 
Romania!”. O s -i spui c  da, c  ai fost i tu unul dintre cei care au schimbat 
într-o singur  zi felul în care arat  o ar , sau c  era ceva interesant la TV i ai 
stat acas ? Nu rata ansa de a- i schimba ara! 

“Let`s Do It!” înseamn  cur area mormanelor de gunoi din arealele 
naturale ale rii, într-o singur  zi 24.09.2011. 

Vino alaturi de noi! 

Rela ii suplimentare  i înscrieri voluntari la Primaria Ora ului Turceni, 
tel.0253-335.025, persoana de contact Costin Bic u-0745-300.571. 
 
Consilier personal, 


