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AGENDA PRIMĂRIEI

      În data de 
19.09.2011 a avut loc 
şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local, la 

care cele mai importante hotărâri care s-au adoptat 
sunt:

1. Programul de activităţi şi devizul estimativ 
pentru organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua 
Internaţională a Vârstnicilor. Spre surprinderea mea 
au fost consilieri care nu au fost de acord cu realizarea 
acestei manifestări: Cornescu Doru , Râpeşi Ion, 
Urezeanu Grigore, Nicolae Forea, Dumitraşcu Ion;

2. Porgramul de activităţi şi devizul estimativ 
pentru organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua 
Recoltei;

3. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul  ”Amenajare şi realizare zid de sprijin – sat 
Gârbovu”;

4. Aprobarea comisiilor propuse de către 
managerul Spitalului Orăşenesc Turceni, în ve-

derea organizării şi desfăşurării concursurilor de 
ocupare a posturilor de director medical şi director 
financiar- adjunct;

5. Sprijinirea financiară a proiectului „Turceni, 
oraşul verde al Gorjului”,   iniţiat de un grup de 
elevi coordonaţi de prof. Iliescu Georgeta şi bibl./
doc. Vladu Margareta.  Cu acest proiect, elevii sunt 
prinşi într-un concurs naţional  unde participă 28 
de licee selectate din ţară. În urma acestui proiect 
primi 12 clasaţi vor merge , ca invitaţi, timp de 10 
zile la Strasbourg, la Zilele Euroscola 2012.

6. Rectificarea bugetului Asociaţiei  Sportive 
Ştiinţa Turceni, în vederea susţinerii activităţii 
echipelor de fotbal  până la finele anului 2011.

În  data de 28.09.2011 a avut loc şedinţa ordinară 
a Consiliului Local, la care cele mai importante 
hotărâri care s-au adoptat sunt:

1. S-a aprobat documentaţia tehnico-economi-
că pentru realizarea scării exterioare la creşă-cămin.
Această lucrare este necesară în vederea obţinerii 

autorizaţiei sanitară la această instituţie;
2. S-a aprobat amplasarea semnelor de circulaţie 

pe raza localităţii;
3. S-a aprobat acordarea unui sprijin financiar 

parohiilor Turceni de Sus şi Strâmba Jiu, în vede-
rea susţinerii activităţilor ocazionate de hramul 
acestora;

4. S-a aprobat însuşirea de către consiliul local 
a criteriilor şi cuantumurilor ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţei conform cu prevederile OUG 
nr. 70/2011;

5. S-a aprobat programul local multianual pri-
vind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
din  oraşul Turceni. În baza OUG nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetic a blocurilor de 
locuinţe  şi a legii nr.158 / 2011 privind aprobarea şi 
modificarea OUG nr.18/2009, împreună cu asociaţia 
de proprietari intenţionăm să depunem documen-
taţia necesară obţinerii finanţării pentru realizarea 
lucrărilor de izolaţie termică la toate blocurile.

de Dumitru Gîlceavă,
Viceprimarul Oraşului Turceni

 După cum mulţi dintre dumneavoatră ştiu, la nivelul Oraşului 
Turceni, s-a realizat Strategia de dezvoltare durabilă. Acest studiu  a 
identificat  direcţiile de acţiune ale  Primăriei Oraşului   pe termen 
scurt , mediu şi  lung, în vederea dezvoltării localităţii noastre. 
Dintre acestea le amintesc pe cele principale:

- Organizarea spaţială şi inventarierea fondului construit 
– realizarea planului urbanistic general ( P.U.G) . În momentul 
de faţă P.U.G-ul este în lucru, acesta va asigura delimitarea 
terenurilor intravilane de cele extravilane, putându-se continua 
activitatea de eliberare a titlurilor de proprietate, a autorizaţiilor de 
construcţie, creându-se posibilitatea pentru cetăţeni de intabulare 
a proprietăţilor;

- Continuarea sprijinului acordat asociaţiei de proprietari 
în reabilitarea termică a clădirilor cu destinaţie de locuinţe. 
Consiliul Local a luat hotărârea aplicării în parteneriat cu asociaţia 
de proprietari la programul de realizare a reabilitării termice a 
blocurilor.

- Realizarea unei şosele ocolitoare ( şosea de centură) care 
să preia traficul din zonele centrale către exterior;

- Reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemului rutier 
.S-a depus proiectul pentru obţinerea finanţării în vederea asfaltării 
tuturor uliţelor şi a străzilor din oraş;

- Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă. Deja o 
parte din aceste lucrări au fost executate. De asemenea s-a depus 
un proiect pentru obţinerea de fonduri europene prin care să se 
modernizeze principalele drumuri de tarla prin asfaltare;

- Modernizarea şi extinderea reţelelor de apa şi canalizare. 
S-a întocmit documentaţie tehnico-economică pentru înfiinţarea 
reţelei de apă şi canal în Turceni şi satele aparţinătoare. Deoarece  
această investiţie este deosebit de mare ( realizarea acestei investiţii 
din bugetul local s-ar realiza într-o perioadă de circa 60 de ani ), 
am depus solicitare de finanţare pentru realizarea finanţării ca un 
tot unitar cât şi pentru realizarea acesteia  pe sate.;

-  Programe şi campanii de conştientizare şi informare asu-
pra oportunităţilor de dezvoltare în domeniul agricol şi zootehnic. 
În cadrul acestui program proprietarii de terenuri vor fi informaţi 
asupra utilităţii şi beneficiilor structurilor asociative şi sprijiniţi, 
atât la înfiinţarea, cât şi pe parcusul activităţii. Considerăm că tre-
buie găsite soluţii pentru  punerea în valoare a terenurilor agricole 
din zonă, acesta fiind un domeniu în care aşteptăm propuneri de 
la cetăţeni şi căutam oferte din partea investitorilor privaţi.

Tot cu această ocazie s-a făcut şi un sondaj de opinie în rândul 

locuitorilor oraşului , la care au răspuns un număr de 2007 cetăţeni. 
Urmare a acestui sondaj au reieşit următoarele aspecte:

- La întrebarea cum vedeţi nivelul dumneavoastră de viaţă 
peste un an ,    18  % dintre cei intervievaţi au apreciat că peste un 
an nivelul de trai va creşte, 31% că va rămâne acelaşi     iar 30 % 
au considerat că acesta se va înrăutăţii;

- La întrebarea câtă încredere aveţi în instituţii aceştia şi-au 
exprimat opţiunile:   82% încredere  în Primărie , 95% încredere 
în biserică , 79% încredere în poliţie, 72% încredere în justiţie, 
70% încredere în Consiliul Judeţean, 63% încredere în Prefectură, 
51% încredere în partidele politice, 41% încredere în Guvern, 41%  
încredere în Preşedinţie, 41%  încredere în Parlament;

- La întrebarea care consideraţi că sunt principalele proble-
me ale ţării,  83% au indicat locurile de muncă, 76% infrastructura, 
72 % preţurile , 70% poluarea mediului , 66% pensiile , 65%  
agricultura , 63% sănătatea, 59% educaţia ;

- La întrebarea cum aţi hotărî dumneavoastră să  cheltuie 
Primăria banii plătiţi de dumneavoastră ca impozit local, câtăi 
au indicat 51% pentru crearea de locuri de munca, 51% pentru 
spital, 32% pentru şcoli şi grădiniţe, 22% pentru infrastructură 
(drumuri , poduri , reţele de apă, canalizare), 7% protecţie socială, 
ajutoare pentru nevoiaşi, 4% ordine publică, poliţie , combaterea 
infractionalităţii ,4% curăţenie, amenajarea spaţiului public. 

- De asemenea, activitatea funcţionarilor din Primărie a 
fost notată astfel: comunicare cu cetăţenii media 7% , transparenţă 
decizională – 6,9% , rezolvarea rapidă a problemelor cetăţenilor – 
6,8 %, taxe rezonabile – 6,7%,  poliţete 7,4 %, integritate – 7,0%, 
profesionalism – 7,0% , eficienţă în activitate 7,0 %, interes în 
rezolvarea problemelor cetăţenilor – 6,8% , 

- Cu privire la gradul de mulţumire legat de serviciile de 
utilitate publică acestea au fost apreciate cu calificativul bine după 
cum urmează: serviciile de apă şi canalizare 31 % dintre câtă , 
starea drumurilor – 43% dintre repondenţi , starea parcurilor şi 
a spaţiilor verzi – 71% dintre repondenţi , activitatea spitalelor şi 
dispensarelor – 74% dintre repondenţi  , curăţenia publică – 85 % 
dintre repondenţi ,  starea clădirilor în care se află şcoli, grădiniţe 
– 81% dintre repondenţi , iluminat public – 85%repondenţi;

- Calitatea serviciilor publice furnizate de către Primărie a 
fost notată după cum urmează: 5%dintre  repondenţi  cu nota 10 
, 17% din repondenţi cu nota 9, 24% din repondenţi cu nota 8, 
20% din repondenţi cu nota 7.

Strategia de dezvoltare a oraşului turceni şi a satelor aparţinătoare

P r i n  a d r e s a 
nr.RO20/1780/11.10.2011, 
furnizorul de energie electrică 
aduce la cunoştinţă publică 
următoarele:

1. Citirea – facturarea – 
încasarea pentru clienţii casnici 
din mediul urban începând 
cu ianuarie 2012 se va realiza 
trimestrial. Se reduce astfel 
perioada de regularizare de la 
6 luni la 3 luni.

2. Facturile vor fi emise 
trimestrial. 

3. La telefonul 0251929 
, fiecare client poate afla cât 
are de plată, putând face plăţi 
lunar;

4. Plata facturii se face 
în termen de 15 zile de la data 
emiterii. În cazul în care plata 
nu se face în acest termen, 
clientul va fi debranşat după a 
45-a zi de la scadenţă.

5. Clientul care a fost 
deconectat sau care a ajuns în 
situaţia de a fi deconectat este 
înregistrat automat în baza de 
date ca şi client rău platnic, 
şi va fi nevoit să constituie 
o garanţie către furnizor, să 
achite penalizările de întârziere 
şi taxele pentru serviciile de 
deconectare reconectare, taxe 
cuprinse între 268 şi 558 lei.
Conform reglementărilor în 
vigoare, garanţia este egală cu 
contravaloarea consumului 
de energie electrică pentru o 
perioadă de timp cuprinsă între 
30 şi 90 de zile.

Informare din 
partea 

SC CEZ VANZARE SA
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      Având în vedere legislaţia în vigoare, societatea 
de salubrizare demarează activitatea  privind ,,colectarea 
deşeurilor reciclabile la sursă ’’ pe  raza  localităţii 
Turceni. În prima etapă se va realiza colectarea selectivă 
în  satele Strâmba –Jiu,Valea Viei, Gârbov şi Murgeşti , 
iar în etapa a doua se va extinde şi în Turcenii de Jos, 
Turcenii de Sus, Stolojani şi Jilţ.

      Ce trebuie să faceţi dumneavoastră.Veţi primi de 
la reprezentanţii societăţii de salubritate saci menajeri 
în care veţi pune :

o Hârtie şi Carton: ( ziare, reviste, broşuri, pliante, 
fluturaşi, ambalaje, plicuri, materiale promoţionale, 
hârtii de la birou, manuale vechi etc; 

o Plastic: sticle de apă sau suc, recipienţi de la 
detergenţi, soluţii de curăţare, produse cosmetice, folie, 
pungi de plastic şi ţiple pentru ambalat etc; 

o Sticlă: borcane, sticle de vin, suc sau apă etc( 
atenţie, ambalajele din sticlă nu trebuie sparte pentru a 
nu se rupe sacii)

o Metal: conserve, doze de aluminiu de la bere 
sau suc, spray-uri golite etc.

Colectarea separată de către dumneavoastră a 
acestor deşeuri este importantă pentru a nu se majora 
semnificativ tariful pe care dumneavoastră îl plătiţi 
pentru gunoiul menajer. De asemenea, aşa veţi ajuta 
şi bugetul local deoarece, în cazul în care nu se va face 

această colectare selectivă, se va plăti 100 de lei pentru 
fiecare tonă de gunoi amestecat cu deşeuri reciclabile. 

TREBUIE SĂ ŢINEŢI MINTE!  Colectarea 
reciclabilelor(sacilor) va avea loc în  ultima  zi de marţi 
din lună.  

Motivele pentru care trebuie  să reciclăm sunt destul 
de convingătoare:

1. Prin reciclarea a unei tone de hârtie sunt salvaţi 
17 copaci. 

2. Prin reciclarea unei tone de deşeuri de hârtie se 
economisesc 30.000 l apă, se foloseşte între 28% şi 80% 
mai puţină energie electrică şi se reduce poluarea aerului 
cu 95%. 

3. 1 doză de aluminiu reciclată economiseşte 
energie pentru 3 ore de funcţionare a unui televizor. 

4. 1 recipient de sticlă reciclat economiseşte 
energie pentru 25 de minute de funcţionare a unui PC. 

5. 1 recipient de plastic reciclat economiseşte 
energie pentru 3 ore de funcţionare a unui bec de 60 
W. 

6. Din 10-15 PET-uri (sticle de plastic) reciclate 
se poate confecţiona un tricou. 

7. Până la 60% din ceea ce ajunge la coşul de gunoi 
poate fi reciclat.

Vă mulţumim!
                                     Director , Ungureanu Nicolae

SC turCeniSAl Srl inFOrmeAZĂ…

    Quo vadis (în română Unde mergi?) este titlul unui roman istoric scris de Henryk 
Sienkiewicz, pentru care, în 1905, i s-a decernat Premiul Nobel. A fost publicat pentru prima oară în Gazeta Polska, 
începând cu luna martie 1895. În capodopera „Que vadis”, contemplarea rămăşițelor Romei imperiale i-a stârnit autorului 
energii asociative pentru reînvierea unor oameni şi fapte cu care a populat vestigiile cetății eterne, redându-le strălucirea 
de odinioară.

Romanul evocă persecuțiile suferite de creştini în perioada lui Nero şi aceasta prin intermediul poveştii de dragoste 
dintre o tânără creştină, Ligia şi Marcus Vinicius, patrician roman. Acțiunea se desfăşoară în cadrul cetății Romei.

Întors din războiul din Asia Minor, ofițerul roman Marcus Vinicius, îl vizitează pe unchiul său, Petronius, prieten al 
împăratului Nero, un estet şi iubitor de artă, căruia îi destăinuie dragostea pe care o nutrea față de Ligia, tânără creştină, 
de sorginte ligiană, pe care o întâlnise în casa generalului Aulus Placidus. În sprijinul nepotului său, Petronius pune la 
cale aducerea Ligiei în palatul imperial. Aceasta ajunge sub aripa ocrotitoare a lui Acte, fosta amantă a lui Nero.

În timpul unui festin acordat de împărat, Vinicius, aflat sub influența lui Bacchus, devine prea insistent față de Ligia. 
Tânăra este salvată de credinciosul ei servitor, Ursus şi dusă înapoi acolo unde îşi petrecuse tinerețea, în cercul de adepți 
ai noii credințe: creştinismul.

Vinicius, furios, cere din nou ajutorul unchiului. Petronius apelează la grecul Chilon Chilnides, care era convins 
că Ligia se află refugiată între creştini. Între timp moare micuța fiica a lui Nero, moarte de care este acuzată Ligia prin 
presupuse farmece, în perioada când a locuit la palat.

Într-o noapte, Vinicius, împreună cu Chilon şi gladiatorul Kroton, merg în cimitirul Ostrianum unde se adunau 
creştinii, unde o văd pe Ligia. Planul lui Vinicius de răpire a tinerei este dejucat de Ursus, care se dovedeşte un bun 
apărător, dar.......urmarea o puteți afla citind acest roman.

„Aşa se petrecu din viață Nero, asemenea viforului, furtunii, pojarului, molimei sau războiului, iar biserica lui Petru 
stăpâneşte şi acum oraşul şi lumea de pe colina Vaticanului.

Nu departe de vechea Porta Capena, se înalță astăzi o capelă modestă cu o inscripție aproape ştearsă: Que vadis, 
Domine?”

„Quo Vadis” 
                   de Henryk Sienkiewicz CArteA 

lunii

SFATUL GENETIC
    Sfatul genetic este un procedeu de informare a unei persoane sau a unui cuplu 

despre modul de transmitere al unei boli genetice, despre riscul de manifestare, în 
familie, a unei boli genetice cu debut tardiv, cu scopul de a-i face să înţeleagă şi să 
adopte cele mai adecvate măsuri pentru diminuarea sau anularea riscului.

     
OBIECTIVELE SFATULUI GENETIC
•	 Adoptarea	 actului	medical.	Precizarea	diagnosticului	 clinic	 constituie	

primul obiectiv al sfatului genetic. Cuplul care a solicitat sfatul genetic trebuie să fie 
ajutat să înţeleagă  diagnosticul.

•	 Înţelegerea	modului	de	transmitere	şi	a	riscului	recurent.	Studiile	familiale	
sunt necesare pentru stabilirea  modului de transmitere a trăsăturii patologice. Pentru 
înţelegerea modului de transmitere a trăsăturii patologice se utilizează pedigriuri 
şi scheme prin care se explică posibilităţile de segregare a alclei patologice. După 
explicarea modului de transmitere, se calculează riscul prospectiv sau riscul recurent 
care se prezintă în procente (ex. 50%) sau sub formă de fracţie (ex. 1/2).

•	 Înţelegerea	opţiunii.	După	calcularea	riscului,	cuplul	în	cauză	trebuie	să	
înţeleagă că, dintre toate recomandările, aceea pentru care au optat este potrivită 
circumstanţei respective. Recomandările, care se pot face, sunt următoarele:

- diagnosticul prenatal;
- inseminarea artificială cu spermă de la un donator în situaţiile când părinţii 

sunt heterogoţi pentru aceeaşi alclă patologică recesivă sau dacă soţul este afectat 
de o boală dominantă X-linkată;

- adoptarea intrauterină a unui blastocit produs prin fertilizare in vitro cu spermă 
şi ovocit de la donatori;

- folosirea unei mame de substituţie pentru transferul blastocistului în cazul 
când soţia are o deficienţă genetică ce cauzează pierderea fătului;

adoptarea unor medode de contracepţie.
Sfatul genetic este indicat în următoarele circumstanţe:
- prezenţa în familie a unei persoane cu o boală genetică;
- naşterea în familie a unui copil cu o malformaţie, plurimalformat sau cu o 

boală metabolică;
- prezenţa unei boli neurologice cronice sau neuromusculare în copilărie;
- prezenţa unui copil cu tulburări de creştere;
- în cazul unui dismorfism cranio-facial;
- în cazuri de ambiguitate sexuală sau de dezvoltare sexuală anormală;
- existenţa unor purtători pentru o boală recesivă autozomală sau X-linkată;
- în cazuri de sterilitate;
- în avorturi spontane recurente;
- când vârsta maternă este înaintată (peste 35 de ani);
- în căsătoriile consanguine;
- când în familie este semnalată o boală genetică cu debut tardiv;
- în tulburări de comportament;
- în cancer, boli cardio-vasculare, diabet mellitus sau alte boli cu componenţă 

genetică;
- în cazul expunerii la agenţi cu potenţial mutagen sau teratogen.

Doctor Liviu Martin

Bunurile imobile:
- Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în 

proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
Bunuri mobile:
1. Mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1600cm3, autoutilitare, auto-

camioane, de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, 
microbuze;

2. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic,mecanic sau electric;
5. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.
¬¬__________________________
*) Se exceptează mijloace de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, 

precum şi cele necesare pentru uzul persoanl al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 
„Delta Dunării”.

Categorii de animale/păsări:
1. Peste 3 bovine;
2. Peste 5 porcine;
3. Peste 20 de ovine/caprine;

4. Peste 15 familii de albine.
NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile 

cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. (sursa: MADR)

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU 
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

LISTA 

CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORD RII AJUTORULUI 
PENTRU ÎNC LZIREA LOCUIN EI 

Bunurile imobile: 

- Cl diri sau alte spa ii locative în afara locuin ei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, 
cu excep ia locuin ei de domiciliu. 

Bunuri mobile: 

1. Mijloace de transport*): autoturisme care dep esc 1600cm3, autoutilitare, autocamioane, de 
orice fel i remorci, alupe, b rci cu motor, scutere de ap , iahturi, autobuze, microbuze; 

2. Utilaje agricole: tractor, combin  autopropulsat ; 

3. Utilaje de prelucrare agricol : pres  de ulei, moar  de cereale; 

4. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujb  sau alte utilaje de prelucrat lemnul ac ionate 
hidraulic,mecanic sau electric; 

5. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei. 

__________________________ 

*) Se excepteaz  mijloace de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum i cele 
necesare pentru uzul persoanl al persoanelor care locuiesc în Rezerva ia Biosferei „Delta Dun rii”. 

Terenuri: 

Terenuri Familii cu 1-3 
persoane 

Familii cu peste 3 
persoane 

1. Terenuri de împrejmuire a locuin ei i curtea aferent  (teren intravilan), care dep esc 
1000mp în zona urban  i 2000mp în zona rural . 

2. Terenuri în zona colinar  i de es 

- Arabil i fânea  2,00 ha 3,00 ha 

- Forestier 2,00 ha 3,00 ha 

- Vii, livezi, gr dini de legume i flori 1,00 ha 1,50 ha 

3. Terenuri în zona montan  

- forestier 2,00 ha 3,00 ha 

- Vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha 

- P uni i fâne e 4,00 ha 5,00 ha 

 

Categorii de animale/p s ri: 

1. Peste 3 bovine; 

2. Peste 5 porcine; 

Anunţ
Biblioteca Orăşenească Turceni, organizează  prin pro-

gramul Biblionet, în luna noiembrie,  cursuri de o zi, pentru 
persoanele de vârsta a treia.

Toți cei interesați se pot înscrie în zilele de marți- vineri, 
între orele 800-1600, la Biblioteca Oraşului cu sediul în Casa 
de Cultură, la etajul I.

Vă aşteptăm!
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Cu ocazia Zilei Numelui (Sf. Mihail, Gavriil, 
Ioan, Andrei, Antonie) vă dorim din suflet 

sănătate, bucurii şi tot ce e mai frumos în 
această lume. 
La Mulţi Ani ! 

Consiliul local turceni

Persoanele vârstnice au fost  sărbătorite şi în acest an de co-
munitate, ocazie cu care au fosr organizate mai multe manifestări 
cultural-artistice.  “Ziua Internaţională a persoanelor Vârstnice” a 
fost un prilej de bucurie pentru locuitorii de vârsta a III a , care au 

celebrat împreună acest eveniment. “Această sărbătoare se află sub semnul 

respectului şi recunoştinţei de care trebuie să se bucure persoanele vârstnice 
din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare, şi nu numai. Autorităţile locale le 

sunt alături în această deosebită zi, tuturor acestor oameni care au contribuit 
din plin la dezvoltarea oraşului”,  a declarat Ion Iordache, primarul oraşului 
Turceni.

La această celebrare, numărul sărbătoriţilor  care s-au prezentat la mani-
festare a fost de peste 100 de persoane. Pensionarii din Turceni şi satele apar-
ţinătoare  au avut parte de concursuri de şah, table, muzică, dans, diplome şi 
bineînţeles o masă festivă 
oferită drept cadou din 
partea Primăriei Oraşului 
Turceni şi Consiliului 
Local. „Întreaga noastră 
atenţie s-a îndreptat în 
această perioadă spre 
persoanele de vârsta a 
III a, ocazie cu care ne 
aplecăm cu respect în 
faţa părinţilor şi bunicilor 
noştri, pentru tot ceea ce 
au făcut pentru noi şi le 
adresăm calde urări de 
sănătate, viaţă lungă şi 
liniştită alături de cei apro-
piaţi”, adeclarat Dumitru 
Gîlceavă, viceprimarul 
oraşului Turceni.  

Joc şi voie bună de “Ziua internaţională a vârstnicilor”
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Locuitorii din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare au fost invitaţi 
şi în acest an de către Primăria oraşului Turceni şi Consiliul Local să-şi 
umple cămările cu produse din recolta de toamnă.  „Ziua Recoltei” a 

reunit gospodine 
şi gospodari, 
producători şi 
cumpărători care 
s-au strâns cu 
toţii pentru a-şi 

etala, încă de la primele ore ale dimineţii 
marfa cea mai bună. Pe mesele frumos 
aranjate s-au regăsit fructe, legume, cârnaţi, bere, cozonaci, vin, toate 
pe alese.  

Toţi participanţii au beneficiat de un bufet gratuit oferit de către 
autorităţile locale iar producătorii agricoli care au prezentat cele mai 
mari legume şi fructe au primit premii de câte 100 Ron de fiecare.

 „ Am organizat acest eveniment în cinstea producătorilor agricoli şi 
a celorlalţi participanţi la eveniment. Ne-am bucurat să vedem oamenii 

care s-au strâns 
pentru a sărbă-
tori împreună 
acest eveniment 
şi care au 
muncit un an 
întreg pentru 
a-şi expune pe 
tarabe cele mai 

bune produse.”, 
a declarat 
Dumitru 
Gâlceavă, viceprimarul oraşului Turceni.

Lista câştigătorilor la ”Ziua recoltei” 2011: Croitoru Raluca, Croitoru 
Elisabeta, Barbulescu Stelian, Săndiţă Maria, Gheorghe Constantina, 
Cornescu Petre, Ciocan Ecaterina, Grigoroiu Elena, Draghici Ana.

CYMK

”Ziua recoltei”, sărbătoarea toamnei la turceni 

turceni - oraşul verde al GorJului
    Le Comte de Buffon spunea: „La nature bienfaisante travaille à rétablir ce que 

l’homme ne casse de détruir.”(Natura, binefăcătoare, munceşte pentru a restabili ceea 
ce omul nu încetează să distrugă.)

     Pornind de la acest adevăr de necontestat, este necesar să învăţăm să ne protejăm 
mediul, atât pentru sănătatea noastră, cât şi pentru tot ceea ce ne înconjoară, pentru că 
AVEM UN SINGUR PAMÂNT ŞI O SINGURĂ VIAŢĂ!

     Oraşul Turceni din judeţul Gorj este cunoscut în primul rând datorită Complexului 
Energetic, obiectiv industrial deosebit de important.Utilitatea termocentralei este 
indiscutabilă: se obţine energie electrică din energie chimică prin intermediul energiei 
termice furnizate de combustibili fosili. CET Turceni foloseşte drept combustibil cărbu-
ne, mai precis lignit, în proporţie de 90%.Restul de 10% reprezintă gaz şi păcură, folosite 

pentru pornirea blocurilor şi întreţinerea arderii.Inevitabil, funcţionarea termocentralei 
presupune existenţa unor factori poluanţi şi anume:zgura şi cenuşa zburătoare denumite 
generic praf, SO2(dioxid de sulf), CO2(dioxid de carbon), NOx(oxizi de azot), poluarea 
fonică datorată instalaţiilor şi echipamentelor din depozitul de cărbune, poluarea 
electromagnetică, poluarea termică a emisarului pentru că apa evacuată este cu 8-100 
mai caldă.

     Ne propunem să găsim câteva soluţii pentru a diminua efectele poluării oraşului, 
soluţii viabile, care să atragă în jurul nostru cât mai mulţi membri din comunitatea locală.
Tot ceea ce este viu în oraşul Turceni are nevoie de un mediu curat.Ne place verdele 
ierbii, al frunzelor şi vrem ca această culoare să predomine în oraşul nostru.

Perioada de desfăşurare a proiectului este 01.09.- 09.10. 2011. 
Am aplicat în luna mai la a IV-a ediție a concursului național EUROSCOLA (2011/ 

2012), cu proiectul „Turceni, oraşul verde al Gorjului” şi am fost acceptaţi. 28 de licee 
au fost selectate pentru a participa anul acesta la concursul EUROSCOLA. Urmează 
următoarea etapă de selecţie. Am trimis proiectul complet şi acum aşteptăm cu 
nerăbdare  rezultatul să vedem dacă suntem în primele 12 şcoli ale ţării. Parlamentul 
European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de 
integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii 
Europene. Practic, scopul programului este acela de a reuni periodic elevi de liceu 
din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum 
funcționează Parlamentul European, de a se cunoaşte între ei, de a învăța despre modul 
de viață, despre viziunile şi aşteptările tinerilor din alte state membre ale UE. Pentru 
o zi, ne vom afla  în Parlamentul European şi ne vom putea prezenta proiectul acolo. 
Elevii şi cadrele didactice coordonatoare au muncit foarte mult la acest proiect. Este un 
proiect de voluntariat şi grupa noastră se numeşte „Agenţii verzi”.  Grupa este formată 
din 24 de elevi şi 2 cadre didactice.  Primăria oraşului Turceni ne-a sprijinit mult, cu 
tot ce a fost necesar pentru buna realizare a proiectului. Acum, nu a mai rămas decât 
să aşteptăm rezultatele finale.

 
Profesori coordoonatori: Vladu Margareta şi Iliescu Georgeta

Grupul Şcolar Industrial energetic Turceni
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Etapa 10 -  Unirea Dragutesti  -  Ştiinţa Turceni, scor 3-7 , au marcat . Simcea, Stancescu, 
Butoi D, Dolcescu, Bătranca, Virlan

Etapa 11 - Stiinta Turceni -  Petrofac  Turceni scor 2-2. 
                                             Au marcat: Stancescu, Dragatoiu
Etapa 12 – Dinamo Stanesti – Stiinta Turceni scor 0 – 7. 
                                                Au marcat : Apetroaie, Simcea, Stancescu, Virlan.
În etapa a 12-a, Ştiinţa Turceni a revenit acolo unde îi era locul, mai bine spus pe prima poziţie 

a clasamentului fără înfrângere şi cu un remarcabil număr de goluri date (70 în 12 etape).

Etapa a XIII-a
Stiinta Turceni - Minerul  Matasari , duminica 07.01.2011  Stadion Energia Turceni.

Etapa 13 (06/11/2011) 
 Duminică, 06 Noiembrie 2011 
13:00    Energetica Tismana - Stiinta Dragutesti - : - 
13:00    Dumbrava Câlnic - Vulturii Fărcăşeşti - : - 
13:00    Flacăra Roşia de Amaradia - Inter Bilteni - : - 
13:00    Unirea Cruşeţ - Parângul Sadu - : -  
13:00    Ştiinţa Peştişani - Ştiinţa Ceplea - : -  
13:00    Ştiinţa Hurezani - Petrolul Stoina - : - 
13:00    Viitorul Negomir - Internaţional Baleşti - : - 
13:00    Ştiinţa Turceni - Minerul II Mătăsari - : - 
13:00    Petrofac Ticleni - Dinamo Stăneşti - : -  

Etapa 14 (13/11/2011) 
 Duminică, 13 Noiembrie 2011 
13:00    Stiinta Dragutesti - Dinamo Stăneşti - : - 
13:00    Minerul II Mătăsari - Petrofac Ticleni - : - 
13:00    Internaţional Baleşti - Ştiinţa Turceni - : - 
13:00    Petrolul Stoina - Viitorul Negomir - : - 
13:00    Ştiinţa Ceplea - Ştiinţa Hurezani - : - 
13:00    Parângul Sadu - Ştiinţa Peştişani - : - 
13:00    Inter Bilteni - Unirea Cruşeţ - : -  
13:00    Vulturii Fărcăşeşti - Flacăra Roşia de Amaradia - 

: -
13:00    Energetica Tismana - Dumbrava Câlnic - : -  

 Etapa 15 (20/11/2011) 
 Duminică, 20 Noiembrie 2011 
13:00    Dumbrava Câlnic - Stiinta Dragutesti - : - 
13:00    Flacăra Roşia de Amaradia - Energetica Tismana - : - 

13:00    Unirea Cruşeţ - Vulturii Fărcăşeşti - : - 
13:00    Ştiinţa Peştişani -  Inter Bilteni - : -  
13:00    Ştiinţa Hurezani -  Parângul Sadu - : -  
13:00    Viitorul Negomir - Ştiinţa Ceplea - : -  
13:00    Ştiinţa Turceni - Petrolul Stoina - : - 
13:00    Petrofac Ticleni - Internaţional Baleşti - : - 
13:00    Dinamo Stăneşti - Minerul II Mătăsari - : -  

Etapa 16 (27/11/2011) 
 Duminică, 27 Noiembrie 2011 
13:00    Stiinta Dragutesti - Minerul II Mătăsari - : - 
13:00    Internaţional Baleşti - Dinamo Stăneşti - : - 
13:00    Petrolul Stoina - Petrofac Ticleni - : - 
13:00    Ştiinţa Ceplea - Ştiinţa Turceni - : - 
13:00    Parângul Sadu - Viitorul Negomir - : - 
13:00    Inter Bilteni - Ştiinţa Hurezani - : - 
13:00    Vulturii Fărcăşeşti - Ştiinţa Peştişani - : - 
13:00    Energetica Tismana - Unirea Cruşeţ - : -  
13:00    Dumbrava Câlnic - Flacăra Roşia de Amaradia - : - 

 

Etapa 17 (04/12/2011) 

 Duminică, 04 Decembrie 2011 
13:00    Flacăra Roşia de Amaradia - Stiinta Dragutesti - : -
13:00    Unirea Cruşeţ - Dumbrava Câlnic - : -
13:00    Ştiinţa Peştişani - Energetica Tismana - : - 
13:00    Ştiinţa Hurezani - Vulturii Fărcăşeşti - : - 
13:00    Viitorul Negomir - Inter Bilteni - : -  
13:00    Ştiinţa Turceni - Parângul Sadu - : -  
13:00    Petrofac Ticleni - Ştiinţa Ceplea - : -  
13:00    Dinamo Stăneşti - Petrolul Stoina - : - 
13:00    Minerul II Mătăsari - Internaţional Baleşti - :
                                                                                                     continuare în  pagina 8  

Clasament liga iV  după etapa Xii-a

A. S. Ştiinţa turceni
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1.HOTĂRÂRE  privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei 
Sportive Ştiinţa Turceni

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a 
bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul 
II 2011

- se aprobă contul de executie a bugetului local şi al bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe trimestrul II 2011

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor şi cuantumurilor 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei acordate în baza OUG nr. 
70/2011

4. HOTĂRÂRE privind privind darea în folosinţă gratuită a 
unui imobil proprietate a oraşului Turceni   

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea unei documentaţii tehnico-
economice pentru obiectivul  ”Execuţie scară exterioară creşă”    

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării şi amplasării 
unor indicatoare rutiere pe raza oraşului Turceni

7. HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii  Consiliului 
Local Turceni nr. 189/2011 privind aprobarea programului şi 
dezivului manifestărilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea 
”Zilei Recoltei ”

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii  Consiliului 
Local Turceni nr. 190/2011 privind aprobarea studiului de fezabi-
litate pentru obiectivul ”Amenajare şi realizare zid de sprijin – sat 
Gârbovu , oraş Turceni”   

9. HOTĂRÂRE privind privind modificarea şi completarea 
Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2011

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul ”Amenajare şi realizare zid de sprijin – sat 
Gârbovu , oraş Turceni ”

- pentru aprobarea programului local multianual privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din 
Orasul Turceni

Având în vedere:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18 
din 4 martire 2009 privind creşterea performanţei energrtice a 
blocurilor de locuinţe;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 163 /540/23din 
17 martie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
propun spre aprobare următorul :

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă programul local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Orasul 
Turceni.

Art . 2 Se aprobă preluarea integrală a cheltuielilor aferente 
lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine 
asociaţiei de proprietari cu recuperarea acestei cote în termen de 
12 luni de la recepţia lucrărilor  

Art. 3 Se aprobă proiectarea lucrărilor de intervenţie ce vor fi 
executate care va cuprinde trei faze:

I. Expertiza tehnică pentru analiza structurii de rezistenţă 
a blocurilor de locuinţe

II. Efectuarea auditului energetic.
III. Întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de 

intervenţie.
Art.4  Se aprobă elaborarea caietului de sarcini al  procedurii 

de atribuire a contractului de servicii de proiectare.
Art.5  Se aprobă conţinutul cadru al contractului de mandat 

ce va fi încheiat cu asociaţia de proprietari, în vederea stabilirii şi 
efectuării măsurilor şi acţiunilor ce se inpun, în conditiile OUG 18 

/2009 , pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor.

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului local multi-
anual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din Oraşul Turceni

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului 
Spitalului Orăşenesc Turceni şi modificarea listei de investiţii pe 
anul 2011

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărarii Consiliului 
local Turceni nr. 166/2009 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Local al Oraşului Turceni cu Consiliul local al comunei Ţînţăreni 
, Ioneşti , Urdari Borăscu,  Brăneşti la SC Turcenisal SRL 

14. HOTĂRÂRE privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă 
ce va conduce şedinţele Consiliului local al oraşului Turceni în 
perioada octombrie - decembrie 2011

- Art.unic . În perioada octombrie - decembrie 2011  şedinţele 
Consiliului local al oraşului Turceni vor fi conduse de către domnul 
consilier Biriboiu Ion , în calitate de preşedinte de şedinţă.

Mandatul preşedintelui de şedinţă este valabil până la desem-
narea noului preşedinte de şedinţă.

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

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 SEPTEMBRIE: CUM APRECIAŢI 
MODUL ÎN CARE AU fOST PREGĂTITE ŞCOLILE 
DIN ORAŞ ŞI SATELE APARŢINĂTOARE PENTRU 

ÎNCEPEREA NOULUI AN ŞCOLAR?

Număr de votanţi: 100
Bine- 37 persoane
Satisfacător - 32 persoane
foarte bine - 19 persoane
Nesatisfăcător- 12 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 OCtOmBrie: DUPĂ CUM STIŢI PRIMĂRIA ORAŞULUI TURCENI A ORGANIZAT 
ACTIVITATEA DE GESTIONARE A DEŞEURILOR MENAjERE. PENTRU BUNA DESfĂŞURARE A  ACESTEI 

ACTIVITĂŢI PRIMĂRIA A ÎNfIINŢAT SOCIETATEA TURCENISAL  SRL. CUM APRECIAŢI ACTIVITATEA DE 
SALUBRITATE DESfĂŞURATĂ DE ACEASTĂ SOCIETATE?

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! 

ÎntreBAreA lunii OCtOmBrie

ANUNŢ
Primarul Oraşului Turceni 

angajează consilier personal. 
Relaţii la numărul de telefon 

0744.697.582.
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 De ziua numelui (Sf. Mihail, Gavriil, Ioan, 
Andrei) vă încredinţez gânduri frumoase de calde 

urări de fericire, sănătate şi belşug.
La mulţi ani!

Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Oraşul Turceni

Tuturor persoanelor care îşi celebrează  
ziua de nume(Sf. Mihail, Gavriil, Ioan, 

Andrei), doresc să le adresez un călduros 
„La Mulţi Ani” şi numai bine. 

La mulţi ani !

Iordache Ion, 
Primarul Oraşului Turceni

liga iV juniori- clasament

liga V-a rezultate şi clasament

Etapa 6-Foresta Vagiulesti Stiinta Turceni II, scor 3-6
Etapa 7- Stiinta Turceni II-Bistrita Telesti, scor 9-0

Etapa 8 -Unirea Tantareni-Stiinta Turceni II, scor 5-1
Etapa 9 -  Stiinta Turceni II-Victoria Bolbosi. Scor 2-0
Etapa 10 -Vulturii Slivilesti-Stiinta Turceni II, Scor 0-1

Costin Bicău - Preşedinte

Clasament liga V  după  etapa X-a

CYMK


