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                 Vă mulţumesc în 
primul rând pentru susţinerea de 
care aţi dat dovadă şi care a con-
stituit principalul motiv care a dus 
la dezvoltarea oraşului nostru şi a 
satelor aparţinătoare. Acum patru 
ani, când am candidat pentru postul 
de primar mi-am dorit să fiu la înăl-
ţimea aşteptărilor dumneavoastră 
în timpul mandatului de primar şi 
să vă confirm încrederea ce mi-aţi 
acordat-o. Am pornit împreună la 
drum cu o lungă listă de obiective 
ai căror principali beneficiari să fiţi 
dumneavoastră, locuitorii oraşului 
Turceni.       
   Copiii şi tineretul acestui oraş merită 
şi trebuie să aibă un viitor mai bun, 
cu bune condiţii de viaţă şi învăţat 
optime. Aceasta a fost principala mea 
motivaţie în realizarea proiectelor 
de-a lungul celor patru ani. Am înţeles 
în această perioadă  cât de important 
este  pentru localitate ca Primăria să 
fie condusă de o echipă competentă. 
Deschiderea de care dumneavoastră 
aţi dat dovadă a ajutat foarte mult 
administraţia publică locală în a iden-
tifica şi rezolva principalele probleme 
cu care comunitatea se confrunta 
de atâţia ani de zile. Sunt bucuros 
să spun că am reuşit să finalizăm 
lucrările pentru apă şi canalizare în 
zona de centru  a oraşului Turceni iar 
în momentul de faţă, la blocuri este 
asigurată furnizarea apei permanent. 
Acest obiectiv alături de multe altele 
au devenit realitate şi sper că toată 
activitatea mea în acest interval de 
timp v-a demonstrat că merit şi am 
meritat încrederea dumneavoastră.  
  Foarte multe lucruri s-au 
realizat şi foarte multe altele se mai 
pot face pentru acest oraş. Munca 
unui bun gospodar nu se sfârşeşte 
niciodată. Îmi doresc ca tot ceea ce 
am făcut până în momentul de faţă 
să continue printr-un om care să aibă 
aceeaşi dăruire cu care eu am muncit. 
Există numeroase proiecte aflate în 
curs de realizare care trebuiesc tratate 
cu seriozitate şi pe care numai un 

om competent le poate duce la bun 
sfârşit: 
- Amenajare zonă sens giratoriu-cen-
tru- biserică Turcenii de Jos- colonie 
- termen finalizare luna septembrie
- Amenajare sens giratoriu Stolojani- 
termen finalizare luna octombrie
- Extinderea alimentării cu apă stra-
da Iancu Popilian, strada Muncii şi 
Strada Emil Gîlceavă- termen final-
izare luna iulie
- Lucrări de construire ştrand în oraş 
Turceni- termen finalizare luna noi-
embrie
- Racordarea blocurilor la canalizare 
- termen finalizare luna noiembrie 
- Realizare zid de sprijin zona Păneşti 
- termen finalizare luna august
- Amenajare strada 8 Septembrie - 
termen finalizare luna iunie
- Înfiinţare sistem de cişmele publice 
şi racorduri irigaţii spaţii verzi - ter-
men finalizare luna iulie
- Lucrări sistem de irigaţie stadion 
Stolojani - termen finalizare luna 
iunie
- Lucrări de reabilitare hidroizolaţii 
blocuri oraş Turceni -     termen fi-
nalizare luna iunie
- Proiect tabară de dezvoltare 
personală - termen finalizare luna 
iulie-august
- Construirea grădiniţei cu 7 clase - 
august 2013 - termen finalizare luna 
august 2013
- Lucrări de reparaţii la sistemul de 
iluminat public - termen finalizare 
luna iunie 
- Lucrări de îmbunătăţire sistem de 
scurgere ape pluviale strada 13 Sep-
tembrie - termen finalizare luna iu-
lie 
- Lucrări de modernizare drumuri de 
exploataţie 2132/1 şi 2149 în oraşul 
Turceni - termen finalizare luna au-
gust
- Întocmire Planul Urbanistic Gen-
eral - termen finalizare luna septem-
brie
- Amenajare zonă grădiniţă Stolo-
jani - termen finalizare luna septem-
brie
- Realizare Campus Şcolar - extin-
dere, modernizare, dotare a spaţiilor 
aferente liceului - termen finalizare 
anul 2012
- Programul “Consumăm Produse 
Româneşti“ (distribuire solarii) - ter-
men finalizare luna septembrie
- Reînfiinţarea punctului farmaceu-
tic de la Strâmba Jiu - termen final-
izare luna 
august
- Amenajarea Amfiteatrului de 
Vară - termen finalizare luna august 

2012
- Parcelarea şi bornarea tuturor tere-
nurilor în vederea eliberării titlurilor 
de proprietate - termen finalizare 
luna iunie
- Amenajare zonă Primărie Veche-
Şcoală Veche - termen finalizare 
luna iulie
- Curăţirea subsolurilor blocurilor 
din oraşul Turceni - termen finaliza-
re luna noiembrie
- Extinderea cimitirului de la Valea 
Viei - termen finalizare luna august
- Tăierea arborilor de la cimitirul din 
Turcenii de Jos - termen finalizare 
luna iunie
- Reabilitarea Casei de Cultură - ter-
men finalizare luna mai 2013
- Înfiinţarea punctelor de depozi-
tare temporară a deşeurilor din 
construcţii - termen finalizare luna 
august 2012
- Înfiinţare reţea canalizare în satul 
Murgeşti - termen finalizare an 
2013

 Realizarea acestora va depinde 
în principal de viitorul primar şi de 
modul în care va şti să gestioneze şi 
să continue ceea ce am început. Va fi 
un drum lung şi obositor dar plin de 
satisfacţii pentru cel care va câştiga 
următorul mandat. Consider că în 
aceşti patru ani am demonstrat că 
există cuvânt şi că dacă îţi doreşti cu 
adevărat ceva, se poate. Eu mi-am 
dorit să contribui la dezvoltarea 
acestui oraş şi să ajut cum am putut 
eu mai bine comunitatea locală. 
Acum, mandatul meu se apropie de 
sfârşit. Mi-am ţinut cuvântul faţă 
de dumneavoastră. Şi în realizarea 
acestui lucru a contribuit foarte mult 
munca şi dăruirea domnului vicepri-
mar Gîlceavă Dumitru, care a dovedit 
în aceşti patru ani că este capabil să 
conducă o Primărie şi merită să fie 
reprezentantul dumneavoastră. Este 
important ca acest oraş să continue 
să se dezvolte, este necesar ca toate 
proiecte aflate în curs de desfăşurare 
să fie finalizate, iar peste alţi patru 
ani să fim şi mai mândri şi mulţumiţi 
de oraşul în care ne-am născut şi am 
crescut!

Multă sănătate şi să ne vedem cu 
bine!

Cu respect,
Iordache Ion,
Primarul Oraşului Turceni

Scrisoare deschisă 
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1. HOTĂRÂRE privind aprobarea docu-
mentaţiei tehnico – economice a obiectivului 
”Extindere – amenajare Str. 8 Septembrie”

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economică pentru 
obiectivul ”Întreţinere spaţii verzi”

3. HOTĂRÂRE  privind aprobarea 
decontării taxei de participare la Festivalul 
Internaţional de Folclor pentru Tineret din 
Istanbul -Turcia, pentru Ansamblul Folcloric 
”Brâuleţul”  al Casei de Cultură Turceni.

4. HOTĂRÂRE privind închirierea unor 
mijloace de transport , în data de 03.05.2012 
, în vederea organizării , de către parohiile 
Gârbovu , Strâmba – Jiu , Turcenii de Sus şi 
Turcenii de Jos , a unui pelerinaj la Mănăstirea 
Lainici.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
parteneriatului dintre oraşul Turceni , prin 
Consiliul Local Turceni , cu sediul în oraşul 
Turceni , Str. Muncii , nr. 12, judeţul Gorj  
şi Grupul Şcolar Industrial Turceni , cu 
sediul în oraşul Turceni, Str. Culturii, judeţul 
Gorj, în vederea pregătirii şi implementării 
proiectului „Biblioteca/C.D.I – ul loc special 
pentru lectură şi creaţie ”, ce se va desfăşura 

 Unitatea coordonatoare a acestui program este 
Consiliul Local Turceni. Scopul programului “ Consumăm 
Produse Româneşti” este de a încuraja şi sprijini producătorii 
de legume în spaţii protejate - solarii, să producă legume 
sănătoase şi totodată să comercializeze legumele produse. 
Durata programului este de 4 ani .
 Derularea programului are ca scop sprijinirea 
deţinătorilor de terenuri în a obţine venituri din producţia de 
legume. Vor fi achiziţionate si distribuite solarii cu o suprafaţă 
care să asigure un randament maxim de utilizare a terenului. 
Beneficiarii solariilor vor avea asigurate atât răsadurile, cât şi 
substanţele necesare tratamentelor din timpul vegetaţiei, în 
limita bugetului alocat Programului. 
 Beneficiarii Programului “ Consumăm Produse 
Româneşti” vor fi selectaţi de către comisia constituită la nivelul 
Primăriei Turceni, pe baza criteriilor precizate în program. De 
asemenea, cei care vor primi solariile vor trebui să dea 15% 
din recoltă Primăriei Oraşului Turceni, iar aceste produse vor 
fi predate Spitalului, Creşei şi familiilor cu o situaţie financiară 
grea. Finanţarea programului este asigurată de către Consiliul 
Local Turceni.  Astfel, pentru anul 2012, se alocă suma de 
440.000 lei , urmând ca pentru anii 2013,2014,2015 să fie 
alocate fonduri prin hotărârea Consiliului Local, în funcţie 

de alocaţiile bugetare. Producţia obţinută în aceste solarii 
este destinată consumului propriu, iar surplusul obţinut se 
poate comercializa pe piaţa liberă. Solariile vor rămâne în 
proprietatea Consiliului Local Turceni  fiind date spre folosinţă, 
pe perioada derulării programului, familiilor selectate.
 Încurajarea şi sprijinirea înfiinţării de solarii în toate  
localităţile orasului, în curţile celor mai gospodari locuitori, 
vor da un exemplu pozitiv comunităţilor săteşti şi vor duce la 
creşterea suprafeţelor destinate producerii legumelor pentru 
consumul propriu, dar şi pentru aprovizionarea pieţei oraşului 
cu produse sănătoase româneşti. Puterea exemplului stă la 
baza schimbării mentalităţii, încurajarea muncii şi ieşirea din 
starea de letargie persistentă în viaţa de la ţară.
 Criteriile pe baza cărora se va face selecţia 
beneficiarilor programului sunt următoarele:
- Domiciliul solicitanţilor să fie pe raza oraşului 
Turceni
- Solicitanţii să facă dovada dreptului de proprietate /
folosinţă asupra terenurilor.
 Selectarea cererilor se va face în ordinea depunerii 
lor.Toate persoanele interesate pot depune cereri pentru 
înscrierea în program la Secretariatul Primăriei Oraşului 
Turceni.

PRIMARUL ORAŞULUI TURCENI LANSEAZĂ PROGRAMUL 
,,CONSUMĂM PRODUSE ROMÂNEŞTI’’!

 Primăria Oraşului Turceni a organizat şi în acest an, ca şi în anii precedenţi 
evenimente în centrul cărora a căutat să aibă cât mai mulţi dintre cetăţenii săi.
 Cuplurile au fost sărbătorite prin intermediul evenimentului “Nunta de aur”. 
Cei care au împlinit cincizeci de ani de căsătorie şi persoanele rămase singure, fidele 
conceptului de căsătorie au fost invitate să uite pentru o zi de greutăţile cotidiene 
precum şi de cele pricinuite de vârstă. Sărbătoriţii au fost încântaţi de invitaţie, iar 
persoanele rămase singure din voia  destinului şi-au exprimat mulţumirea că nu au 

fost uitate.
 Tinerii au participat la un concurs de cross ai cărui câştigători au fost 
premiaţi, manifestare care a coincis cu “Ziua Tineretului”, eveniment cu rezonanţă 
aparte în toate oraşele ţării. Seara au fost invitaţi la un eveniment care s-a constituit 
ca un bun prilej de socializare şi distracţie. Împlinirea varstei de 18 ani este unul 
dintre evenimentele de majoră importanţă ale vieţii fiecărui individ.Vorbim despre 
vârsta când o persoană este considerată capabilă să-şi ia propria viaţă în piept 
şi, drept dovadă, dobândeşte o serie de drepturi caracteristice maturităţii. Este un 
moment de neuitat al vieţii fiecărei persoane, care cu acest prilej, lasă copilăria în 
urmă şi face primii paşi în lumea “oamenilor mari”. Considerăm o îndatorire să ne 
alăturăm lor la moment aniversar şi totodată să stabilim o legătură graţie căreia să 
se simtă mereu apropiaţi, folositori comunităţii şi societăţii, dat fiind faptul că pentru 
o parte însemnată a tinerilor majoratul coincide atât cu libertatea deplină cât şi cu 

dificultăţile de integrare într-un angrenaj social complex.  Este mesajul că ne 
pasă de tinerii noştri pe mâinile cărora va încăpea mai devreme sau mai târziu 
soarta oraşului Turceni şi locuitorilor acestuia şi de ce nu, cea a judeţului sau a 
ţării. Totodată, acest eveniment poate fi privit şi ca o metodă de socializare şi 
ambiţionare a tinerilor în drumul lor spre atingerea aspiraţiilor personale. 
 Pe lângă atenţia ce le este acordată zilnic, copiilor li se vor dedica toate 
manifestările cu ocazia “Zilei Copilului”, eveniment sărbatorit în cadrul “Zilelor 
OraşuluiTurceni”. Astfel, ei vor susţine şi li se vor dedica spectacole,vor participa la 
diferite competiţii în urma cărora vor fi  premiaţi.

Copii, tineri şi vârstnici,
    deopotrivă în atenţia Primăriei  

HOtĂRâRI – Consiliul local al Oraşului turceni
în data de 02.05.2012, în incinta bibliotecii 
GSIE Turceni.  

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea ra-
portului de evaluare în vederea înstrăinării 
imobilelor terenuri situate în oraşul Turceni 
, judeţul Gorj, situat în Tarla 7 a, teren intra-
vilan, întocmit de S.C Topro SRL .Vânzarea 
terenurilor se va face prin :

- negociere directă , cu respectarea 
dreptului de preemţiune prevăzut de art. 123 
alin. 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 , republicată 
cu modificările şi completările ulterioare  

- licitaţie publică cu strigare pentru 
celelalte terenuri rămase după aplicarea 
procedurii negocierii directe, acolo unde este 
cazul, conform legilor în vigoare.

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea  de-
rulării şi finanţării proiectului „Tabără de 
dezvoltare personală” ce va fi desfăşurat în 
cadrul comunităţii locale din oraşul Turceni, 
judeţul Gorj.

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea des-
făşurării manifestării legate de Ziua Eroilor 
la Monumentul de la Strâmba – Jiu  şi a 
programului de activităţi ce se vor întreprinde 
în acest sens.

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui 
studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii  “AMENAJARE ŞTRAND 
LOCALITATEA TURCENI – JUDEŢUL 
GORJ ”  cu durata de realizare 4 luni.

10. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  
documentaţiei tehnico-economică în vederea 
achiziţionării de borne topografice. Aceste 
borne vor fi folosite pentru bornarea tuturor 
tarlalelor din Turceni.

11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea 
programului şi devizului manifestărilor 
ocazionate de organizarea şi desfăşurarea 
”Festivităţilor de absolvire pentru clasele a 

XII-XIII”.
12. HOTĂRÂRE privind  aprobarea pro-

gramului şi devizului manifestărilor ocazio-
nate de organizarea şi desfăşurarea Proiectului 
regional ”Nemuritorul Caragiale”

13. HOTĂRÂRE privind constituirea 
comisiei de avizare a adunărilor publice la 
nivelul oraşului Turceni 

-  se constituie comisia de avizare a 
adunărilor publice la nivelul oraşului Turceni, 
astfel :

- Preşedinte : Iordache Ion – prima-
rul oraşului 

- Secretar : Tunaru Olimpia Eugenia 
– secretarul oraşului

- Membru : cpt. Blîndu Kati – 
reprezentantul jandarmeriei

- Membru : insp. princ.Vlad Cătălin 
Tiberiu – reprezentant Poliţia Turceni

- Membru : Ciulică Toma Marius - 
şef Poliţie Locală Turceni

-  se interzice organizarea adunări-
lor publice în imediata apropiere a Gării 
C.F.R.Turceni, a Spitalului Orăşenesc 
Turceni, a Complexului Energetic Turceni, a 
Companiei de Pompieri Turceni - ISU Gorj, 
a secţiei de Psihiatrie a Spitalului Orăşenesc 
Turceni,

14. HOTĂRÂRE privind inaugurarea 
şi darea în folosinţă sălii de sport din sat 
Strâmba Jiu,ce va purta numele “Sala

de Sport Ion Grecu”
- se aprobă preluarea cu titlul gratuit 

a Sălii de Sport Ion Grecu  din sat Strâmba- Jiu 
, oraş Turceni, de către Consiliul Local al 
Oraşului Turceni. S-a aprobat alocarea unei 
sume de bani pentru manifestările legate de 
inaugurarea şi darea în folosinţă a sălii de 
sport din sat Strâmba Jiu, oraş Turceni.

AGENDA PRIMĂRIEI
de Gîlceavă Dumitru,

Viceprimarul Oraşului Turceni
         Pentru 
cei care nu 
au aflat încă, 
a  demarat  

programul “ Consumăm produse româneşti” . În 
cadrul acestui program, deţinătorii de teren din 
Oraşul Turceni şi satele aparţinătoare, vor primi 
în folosinţă câte un solar de 60 mp. Toţi cei care 
doresc să participe la acest program trebuie să 
depună o cerere la secretariatul Primăriei şi o 
copie după buletin. Atribuirea solariilor se va 
face în ordinea depunerii cererilor.Pot să depună 
cerere  numai proprietari  de teren agricol care 
au domiciliul pe raza oraşului Turceni şi a satelor 
aparţinătoare. Programul se va derula pe o 
perioadă de 4 ani putând să fie prelungit prin 
hotărâre a Consilului Local. Fiecare deţinător de 
solar va trebui să  cedeze gratuit 15% din recoltă 
către Primărie. Primăria va da legumele către 
spital, creşa-cămin şi familiile nevoiaşe. Ce se 
doreşte prin implementarea acestui program? 
Să avem câţi mai mulţi producători de legume, 
aceştia să producă aceleaşi legume în aceeaşi 
perioadă, respectând aceeaşi  tehnologie.Un 
inginer specialist în legumicultură va da asistenţă 
tehnică de specialitate tuturor deţinătorilor 
de solarii. Producţia de legume ce prisoseşte 
gospodăriei va fi vândută prin intermediul asociaţiei 
legumicultorilor fiecare primind contravaloarea 

cantităţii de legume predate spre vânzare. 
           Toţi cei care au depus cereri pentru scutirea 
la plata impozitului pe locuinţa de domiciliu şi 
pentru terenul  aferent şi au plătit aceste impozite 
pentru toată perioada anului, vor primi banii 
înapoi pentru perioada aferentă de scutire de 
la momentul depunerii cererii până la sfârşitul 
anului. În continuare se pot depune cereri pentru 
scutirea la plata acestor impozite.Pot beneficia 
de scutirea la plata impozitului pentru locuinţa de 
domiciliu toţi proprietarii, care au venit pe membru 
de familie sub 700 lei.
           În această perioadă se derulează programul 
“ Tabăra de dezvoltare personală”. Scopul acestui 
program este acela de a stimula copiii care au 
părinţi cu situaţie materială grea să aibă rezultate 
bune la învăţătură. În cadrul acestui program,  
copiii din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare vor 
beneficia de o vacanţă  la mare, în tabăra şcolară 
de la Năvodari. Copiii vor fi însoţiţi de cadre 
didactice.Pentru a fi selectaţi în cadrul acestui 
program părinţii vor depune o cerere la învăţători 
sau diriginţi în care vor solicita participarea 
copilului la program, având o situaţie materială 
grea. Învăţătorii, diriginţii vor pune o viză pe 
cerere în care să confirme că elevul respectiv are 
o situaţie materială grea şi totodată este un elev 
cu rezultate foarte bune la învăţătură. 

INFORMAŢII UTILE
 Marea noutate a scrutinului din 10 iunie o 

reprezintă alegerea primarilor într-un singur 
tur de scrutin. Noua lege electorală prevede 
că va fi declarat primar acel candidat care 
va obţine cel mai mare număr de voturi.  
Campania electorală va dura 30 de zile.
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Turceni, un oraş în plină dezvolTare
Activităţi 2008

- Am refăcut o parte din străzile 
oraşului
- Am reuşit să finanţăm Spitalul din 
Turceni pentru achiziţionarea de 
aparatură nouă astfel încât locuitorii 
din Turceni şi satele aparţinătoare să 
poată beneficia de servicii medicale 
moderne. 
- Am reuşit să înfiinţăm o Asociaţie 
de Proprietari.
- Am înfiinţat Departamentul de 
Relaţii cu Publicul pentru o mai bună 
comunicare cu locuitorii oraşului 

Turceni.
- Am  modernizat Piaţa Centrală a oraşului care nu 
avea autorizaţie de funcţionare. şi care era inestetică.
- În cadrul unei ample acţiuni desfăşurată de Primăria 
oraşului Turceni şi Consiliul Local Turceni s-au 
amenajat locuri de joacă pentru copii în fiecare sat. 
Acestea au fost dotate cu: leagăne, balansoare, topogane, 
coşuri de baschet, măsuţe pentru diverse jocuri.
- Tot în luna octombrie s-au amenajat curţile interioare 
la şcolile din Turceni şi satele

aparţinătoare.
- Am organizat Ziua 
Vârstnicilor, un 
eveniment prin care am 

dorit să îmbogăţim viaţa socială 
a localităţii şi să creăm un 
spirit de echipă în comunitatea 
locală. În lunile septembrie, 
octombrie 2008, Primăria a 

organizat „Zilele oraşului Turceni” 
şi „Bâlciul de la Gârbovu”, iar pe 
data de 18 octombrie 2008 a avut 
loc prima ediţie a manifestării 
„Ziua Recoltei”.
- Îmbunătăţirea Serviciului Public 
de Salubrizare 
- 15 noiembrie -  Am sărbătorit 
împreună “Ziua Adolescentului“ 
(Miss Boboc 2008, Balul 
Majoratului )
- Bilanţ la final de an: reabilitare străzi, trotuare în zona centru Turceni - strada Culturii, 
parcări în oraş, reabilitarea şcolilor de pe raza localităţii, amenajare curtea interioară la toate 
şcolile din oraş şi satele aparţinătoare, amenajarea de spaţii verzi în zona Turceni centru şi 
şcoli, finalizarea lucrării de iluminat public în tot oraşul şi în satele aparţinătoare, terenuri 
de sport în curtea şcolii Turceni centru, Gârbovu şi Strâmba, demararea lucrărilor la sala de 
sport, finalizarea lucrărilor la podul de la Strâmba, reabilitarea primăriei, reabilitarea parţială 
a drumului care duce spre Mănăstirea Dealu Mare, reabilitarea clădirii- creşă, reabilitare 
fântâna de la Şcoala Veche, la Spital s-au continuat lucrările de modernizare, izolare termică 
bloc oraş Turceni din sponsorizari, reabilitare Casa de Cultură.

- Am sărbătorit împreună cu locuitorii oraşului 
Turceni 1 Decembrie 2008, Ziua Naţională a 
României
-Inaugurarea  Patinoarului din oraş

Activităţi 2009
- Realizarea de proiecte şi accesarea de fonduri 
europene pentru realizarea de investiţii în oraşul 
Turceni şi satele aparţinătoare, cu scopul dezvoltării 
acestora: ”Implementarea sistemului de colectare 
selectivă şi amenajarea stației de transfer în zona 

o r a ş u l u i 
Turceni”, 

”e-Admin: 
Administrație informatizată, eficientă şi transparentă”, 
„Bază sportivă multifuncţională, oraşul Turceni, 
judeţul Gorj”, “Îmbunătăţirea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în orasul Turceni, judeţul Gorj” prin 
Programul “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile de până la 50.000 de locuitori
- reabilitare străzi centru şi sens giratoriu
- crearea de noi spaţii de joacă pentru copii
- realizare de miniterenuri de sport

- modernizarea pieţei agroalimentare Turceni, în parteneriat public privat
- achiziţia de europubele astfel încât fiecare gospodărie să primească câte una,
- s-a depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Oltenia, proiectul de  realizare a campusului 
şcolar, care a fost ulterior declarat eligibil
- s-a depus la Ministerul Mediului, 
proiectul de realizare a sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în 
satele componente şi aparţinătoare 
oraşului
- s-a finalizat proiectul de gestiune 
a deşeurilor menajere, conform 
normelor europene, preocuparea 
actuală fiind aceea de reducere a 
taxei ce trebuie să fie plătită de către 
fiecare cetăţean
- a început programul de 
modernizare a fântânilor publice

- Organizarea Zilei Sănătăţii 5 aprilie 2009 - Primăria 
Oraşului Turceni şi Consiliul Local Turceni vin 
în sprijinul sănătăţii cu o campanie de verificare a 
tensiunii arteriale şi a glicemiei. 
- Organizarea manifestării “Ziua Curăţeniei”, 8-9 
Aprilie 2009
- Inaugurarea Centrului de Informare Publică
-  Sărbătorirea “Zilei Copilului” în perioada 31 mai 

-1 iunie 2009. Cu această ocazie, a 
fost conceput un program special 
de activităţi: jocuri, concursuri, 
muzică, dansuri şi multe premii 
pentru cei mici. Locaţie desfăşurare
evenimente: Murgeşti
- Asociaţia Sfânta Treime Strâmba 
Jiu ( Grupul Tinerilor Ortodocşi din 
Parohia Strâmba Jiu) în parteneriat 
cu Primăria şi Consiliul oraşului 
Turceni au desfăşurat un proiect 
“ Lumină din Lumină” dăruind 

cadouri unui număr de 300 de bătrâni 
şi oameni nevoiaşi din localitate cu 
ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte.
- 16, 17 mai -  “Ziua Familiei”, un 
eveniment dedicat familiilor din 
oraşul Turceni şi satele aparţinătoare, 
care au sărbătorit 50 de ani de 
căsnicie, respectiv nunta de aur.
- organizarea cu ocazia Rusaliilor în 
satul Strâmba-Jiu, pe Valea Ologului, 
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a unui spectacol de dans şi muzică populară care să amintească de atmosfera bâlciurilor de 
odinioară.
- În fi ecare an de Înălţarea 
Domnului, la monumentul Eroilor 
de la Strâmba-Jiu se sărbătoreşte 
,,Ziua Eroilor’’
- Zilele oraşului Turceni 17 - 19 iulie 
2009, spectacol deosebit de muzică 

uşoară şi populară, concursuri, 
dansuri şi focuri de artificii.
- Reprezentanţii autorităţii locale au 

lucrat de la începutul mandatului 
la un proiect cu o deosebită 
semnificaţie pentru oraş şi sate: 
introducerea apei curente în 
locuinţe şi realizarea unei reţele 

publice de canalizare menajeră 
şi staţie de epurare. S-a lucrat 
la acest proiect de la începutul 
mandatului. Este o investiţie 
majoră, poate  cea mai 
importantă din judeţul Gorj, cu 

o valoare deloc 
de neglijat: 36 
milioane de euro. 
Beneficiarii vor 
fi locuitorii din 
Turceni şi satele 
aparţinătoare, 
pentru ei 

reprezentanţii Primăriei 
Oraşului Turceni şi 
Consilul Local au luptat 
din 2008 să obţină această 
finanţare. Datorită lipsei 
reţelei de alimentare cu 
apă în anumite zone şi 

a faptului că actuala reţea 
de canalizare şi staţie sunt 
disfuncţionale, condiţiile 
de viaţă şi sănătate ale 
populaţiei au fost afectate. 
Realizarea canalizării 
menajere creează premiza 
înfăptuirii unui pas 
important pentru noi şi 
pentru toţi oamenii din 
Turceni. 

- Luna decembrie a fost luna cadourilor pentru toţi copiii şi locuitorii din Turceni şi localităţile 
afiliate. Moş Crăciun în persoană, s-a plimbat cu sania prin oraş pentru a le oferi celor mici şi 

mari dulciuri şi felicitări. 
- Revelion 2010 - Primăria Oraşului Turceni şi Consiliul Local Turceni au pregătit un program 
special de Revelion. Programul 
artistic a fost variat, de la 
muzica de altădată la folclor 
şi dance, foc de artificii. Moşul 
le-a pregătit şi celor mici un 
spectacol bogat în surprize: 
Clown –Hula Hoop, acrobaţii 
– trambulina elastică, trapezul 
zburător cu piratul Jack şi 
dresaj de ponei.

Activităţi 2010
- Ziua de 1 martie a fost 
dedicată femeii, ocazie cu care  
reprezentanţii Primăriei Oraşului Turceni şi Consiliului Local Turceni au oferit doamnelor şi 
domnişoarelor câte o floare şi o felicitare.

- Primăria Oraşului Turceni, 
împreună cu Agenția pentru 
Protecția Mediului a început o 
campanie de împădurire a zonei 
cu arțari, având în vedere peisajul 
industrial şi amplasamentul 
obiectivului.  Asigurarea unui 
mediu sănătos este esențială 
pentru creşterea calității vieții 
cetățenilor din oraşul nostru. De 
aceea, construirea unui sistem 
solid de management de mediu 
şi contribuția la o dezvoltare 
durabilă fac parte din obiectivele 
principale ale Primăriei Oraşului 
Turceni. La împădurirea vechii 
gropi de gunoi au participat 

voluntar angajații Primăriei Oraşului Turceni, elevii de la G.S.I.E. Turceni, pompierii, angajați 
de la Serviciul Public, 
Ajutorul Social şi de la SC 
TurceniSal SRL, plantând 
peste 1000 de arțari.
- Finalizarea obiectivului de 
investiţii “Construire Bază 
Sportivă multifuncţională”, 
care s-a realizat din 
fonduri conform O.G. 
7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată prin Legea 
nr.7/2007.Terenul pe care s-a construit Baza Sportivă este în intravilanul oraşului Turceni şi 

orientarea principală a acestuia este 
nord-est. Suprafaţa amplasamentului 
este de 11.533 mp. Amplasamentul 
actual cuprinde terenul de fotbal, un 
corp de clădire pentru vestiare iar în 
prezent, în localitate îşi desfăşoară 
activitatea Asociaţia Sportivă Ştiinţa 
Turceni cu secţia de fotbal, având un 
număr de 51 de jucători legitimaţi.
- Locuitorii oraşului Turceni, dar 
mai ales copiii au acum propria lor 
Sală de Sport, dotată cu echipamente, 
mobilier şi instalaţii ultramoderne. 
Proiectul realizat de Primăria oraşului 

Turceni, a fost finanţat 
prin PROGRAMUL 
CONSTRUCŢII  SÃLI  
DE SPORT C.N.I.. Sala 
de sport, de 1291,52 mp, 
are amenajată o suprafaţă 
de joc pentru practicarea 
sporturilor cu mingea 
(handbal, baschet şi volei), 
dar şi a tenisului. Accesele 
la teren ale sportivilor sunt 
în zona mediană, direct din vestiare. Aria utilă a spaţiului amenajat pentru practicarea sportului 
este de 1.282,69 mp. Înălţimea liberă a sălii de sport este de 7,0 m de la limita terenului de joc 

Turceni, un oraş în plină dezvolTare
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până la intradosul fermei metalice spaţiale propuse. Sala beneficiază şi de 153 de locuri pentru 
spectatori, structurate în gradene. Sala mai are vestiare, cabinet medical, grupuri sociale.
- în data de 25 septembrie, angajați ai instituțiilor publice, cetățeni cât şi elevi însoţiţi de cadre 

didactice şi de 
c o n d u c e r e a 
Grupului Şcolar 
I n d u s t r i a l 
Turceni, s-au 
oferit voluntari 
în scopul 
r e a l i z ă r i i 
p r o i e c t u l u i 
„Let’s Do It, 
România!”. Ei 
au fost primiţi 
de autoritățile 
locale în faţa 
P r i m ă r i e i 

Oraşului Turceni, unde li s-au împărţit materiale de lucru constând în saci menajeri şi mănuşi 
pentru colectarea deşeurilor. Împărţiţi în grupe, voluntarii s-au răspândit prin centrul şi zonele 
învecinate ale oraşului, cu scopul de a mobiliza un număr cât mai mare de cetățeni interesați 
de curățenia oraşului lor. „Recolta” strânsă de cei aproximativ 320 de voluntari, a fost de 17,5 
mc de deşeuri strânse de pe 
raza oraşului.
- Ca în fiecare an ne-am 
implicat în buna desfăşurare 
a activităţii şcolare, prin 
crearea de condiţii optime 
astfel încât elevii de la 
Grupul Şcolar Industrial 
Energetic Turceni şi elevii 
din celelalte unităţi şcolare 
să beneficieze de săli 
de clasă curate şi dotări 
moderne. 
- Necesitatea reducerii 
consumului de energie 
pentru încălzirea b l o c u r i l o r de locuinţe, în condiţiile asigurării şi me n ţ i n e r i i c l ima 
t u l u i termic interior în apartamente a fost şi este  susţinută de Primăria oraşului Turceni şi 
Consiliul Local. Astfel s-a decis ca locatarii de la blocuri care sunt înscrişi în cadrul Asociaţiei 

de Proprietari să beneficieze de 
plata în rate a costurilor aferente 
lucrărilor de intervenţie pentru 
izolarea termică a blocurilor de 
locuinţe din oraşul Turceni, lucrări 
de termoizolaţie, hidroizolaţie şi 
introducerea apei pe casa scărilor 
la blocuri.
- Decembrie 2010- Consiliul 
Local Turceni şi Primăria oraşului 
Turceni au demarat lucrările la 
obiectivul de investiţii: “Amenajare 
amfiteatru de vară zona bloc 35”, 
un proiect de care vor beneficia 

toţi locuitorii din oraş dar şi din satele aparţinătoare. 

Activităţi 2011
- Reprezentanţii Primăriei, în special prin 
domnul Iordache Ion, primarul oraşului 
Turceni au făcut toate demersurile 
necesare pentru menţinerea Spitalului 
Orăşenesc Turceni, în condiţiile în care 
Guvernul României a luat decizia ca în 
2010 să închidă 150-200 de spitale din 
cele aproximativ 450 existente în ţară. 
Decizia a fost luată în urma discuţiilor 
cu FMI, urmând ca spitalele închise să 
fie transformate în azile de bătrâni şi în 
creşe, în funcţie de nevoile sociale ale 

zonei.
- au început  lucrările de amenajare urbanistică a următoarelor zone: teren de fotbal – grădiniţă, 
în satul Stolojani; zona monumentului de la Strâmba-Jiu; zona parcare piaţă – BRD; zona sens 
giratoriu – primăria veche; zona sens giratoriu-pod intrare în Stolojani. 
- Cu ocazia sărbătorilor de Paşte, s-au distribuit pachete cu alimente (zahăr, făină, ulei, orez, 
cozonac şi ruladă) la familiile fără venituri, la persoanele beneficiare de ajutor social, familiilor 
de pensionari cu venituri mai mici de 300 lei pe persoană, persoanelor cu handicap, familiilor 
beneficiare de alocaţie complementară.
- Timp de câteva zile, Primăria Oraşului Turceni s-a  activ în desfăşurarea unei ample acţiuni 

de ecologizare, numită sugestiv „Ziua 
Curăţeniei”, şi am reuşit să strângem 
aproximativ 70 m³ de deşeuri menajere.
- În Strâmba Jiu s-a reuşit deschiderea unui 
punct farmaceutic.
- S-a realizat reabilitarea a o parte din 
fântânile publice.
- 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.

- 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;
- Inaugurarea şi sfinţirea 

Monumentului Eroilor de la Strâmba Jiu. Prin 
realizarea acestui monument şi a parcului 
ce-l înconjoară, aducem prinosul nostru de 
recunoştinţă pentru cei ce s-au jertfit pentru 
ţară şi lăsăm pentru cei care vin după noi un loc 
sacru de pelerinaj şi de aducere aminte.

- S-a aprobat ca şi în acest an copiii din oraşul 
Turceni să primească cadouri de Crăciun. 
De asemenea s-a aprobat organizarea 

Revelionului, în piaţa de lângă Sala de Sport. Ca 
în fiecare an, s-aorganizat un spectacol cu muzică 
populară şi uşoară precum şi foc de artificii.
- În acest an s-a aprobat să se ofere cadouri 
copiilor şi cu ocazia zilei de Moş Nicolae;
- S-a aprobat întocmirea evaluării şi a expertizei 
t e h n i c e 
p e n t r u 
valorificarea 

următoarelor imobile : bl. P18 , bl .P20, bl. P22, bl. 49, cele 
două puncte termice şi a şcolii vechi din Turceni. Avem 
intenţia ca aceste imobile să fie puse în valoare. Astfel, 
pentru blocurile P18, P20, P22 şi P 49, blocuri de locuinţe 
neterminate se doreşte vânzarea acestora în vederea 
finalizării construcţiilor şi vânzarea către populaţie a locuinţelor (apartamente). În cazul celor 
două puncte termice şi a şcolii vechi există posibilitatea concesionării către firme private care 
să desfăşoare aici diverse activităţi economice.
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- Am finalizat lucrările pentru apă şi canalizare în zona de centru  a oraşului Turceni. În 
momentul de faţă, la blocuri este asigurată furnizarea apei permanent;
   - S-a realizat în mare parte lucrarea de reabilitare a zonei de nord a oraşului, prin realizarea 
trotuarelor, parcărilor, spaţiilor verzi;

   
- 

S-a amenajat amfiteatrul de vară şi zona învecinată, schimbând radical aspectul urbanistic al 
oraşului;
   - S-a realizat în parte lucrarea de scurgere a apelor pluviale în satul Jilţ; 
   - Zonă de sport şi agrement în satul Stolojani - bază sportivă de agrement: 
teren de fotbal, handbal, mese de tenis, alei, spaţii verzi şi un părculeţ, lucrare 
în execuţie cu finalizare în anul viitor;
  - Amenajarea monumentului de la Strâmba-Jiu;
  - Sală de sport în satul Strâmba-Jiu, construită în parteneriat cu fundaţia 
“Elcomex pentru tineri”, a domnului Grecu Ion; 
  - Se apropie de finalizare lucrarea de remăsurare a tarlalelor, verificarea 
titlurilor de proprietate, bornarea tarlalelor şi intabularea gratuită a tuturor 
parcelelor, pentru toţi proprietarii de terenuri;
  - Este în curs de finalizare Planul Urbanistic General, în perioada următoare 
fiind etapa de consultare publică după care acesta va fi aprobat de Consiliul 
Local;
  - S-a realizat strategia de dezvoltare stabilindu-se astfel direcţiile de dezvoltare 
a localităţii;
  - S-au realizat lucrări de întreţinere a străzilor;
  -S-au realizat lucrări de întreţinere a drumurilor de tarla şi a şanţurilor de 
scurgere a apelor;
  - Amenajarea unui părculeţ şi a unei parcări în zona Liceu-Biserică;
  - Din bugetul local s-a realizat reabilitarea şcolilor: lucrări de reparaţii la 
clădiri, zugrăveli, vopsitorii şi s-au igenizat zonele de curţi ale acestora;
   - Am reuşit să menţinem Spitalul Orăşenesc Turceni pe care, de asemenea îl susţinem 
financiar; 
   - A început amenajarea zonei sens giratoriu – Primăria veche-Şcoala veche;
   - Am susţinut activitatea desfăşurată de copiii noştri la Casa de Cultură a Oraşului Turceni.
   - Modernizarea şi construirea trotuarelor, acceselor la proprietăţi, a rigolelor de scurgere 
a apelor pluviale zona Turceni - Centru, Biserica Turcenii de Jos şi Turceni Centru - pod 
Stolojani;
   - Extindere reţea de  alimentare cu apă;
   - Realizare reţea de canalizare în satul Murgeşti;
  - Continuarea lucrărilor la sistemul de scurgere a apelor pluviale şi acces la proprietăţi pe 
strada 13 Septembrie (satul Jilţ);

   - Modernizarea 
străzii Valea 
Mânăstirii;
   - Construire 
ştrand;
   - Demararea 
l u c r ă r i l o r 
p e n t r u 
c o n s t r u i r e a 
celui mai mare 
Campus Şcolar 
din Oltenia 
(care va 
oferi copiilor 
noştri condiţii 
de învăţat 
c o n f o r m 
standardelor 
europene);
   - Reabilitare 
termică la 

blocuri;
   - Susţinerea financiară în continuare a Spitalului Orăşenesc Turceni, Grupului Şcolar 
Industrial Energetic Turceni şi a Casei de Cultură a oraşului Turceni. 

Turceni, oraşul de MÂine
CE VOM FACE

(PROIECTE PENTRU VIITOR)
- Afilierea la Asociaţia Judeţeană de Apă şi Canal, garanţia introducerii apei şi canalului în 
Turceni şi în toate satele aparţinătoare
- Asfaltarea tuturor străzilor şi uliţelor  din Turceni şi satele aparţinătoare
- Transportul gratuit al elevilor din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare
- Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor de tarla 
- Crearea de noi locuri de joacă pentru copii
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe,  prin  Programul de subvenţionare cu 80% a 
costurilor de la bugetul de stat şi bugetul local
- Servicii medicale de calitate pentru toţi locuitorii 
- Amenajarea Urbanistică a spaţiului dintre limita de proprietate şi acostamentul drumului 
(realizarea acces la proprietăţi, zonă de spaţiu verde şi flori)
- Atragerea de fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea de centre de agrement pentru 
persoanele vârstnice
- Susţinerea în continuare a programelor şi proiectelor iniţiate de locuitorii oraşului Turceni şi 
satelor aparţinătoare
- Crearea de noi spaţii de agrement şi picnic 
- Implementarea programului de asistenţă soacială a persoanelor vârstice care nu se pot 
gospodări singure
- Creşterea numărului de locuri la Creşa Cămin

- Sprijinirea proprietarilor de terenuri agricole în vederea producerii şi comercializării de 
produse agricole
- Sprijinirea elevilor de la liceu în calificarea profesională prin realizarea de parteneriate între 
liceu, firmele private şi Complexul Energetic Turceni
- Continuarea Programului “Consumăm Produse Româneşti“
- Amenajarea urbanistică a cimitirelor
- Finalizarea programului de modernizare a tuturor fântânilor publice
- Asigurarea rechizitelor şcolare necesare pentru copii care provin din familii cu situaţie 

financiară grea
- Achiziţionarea unei autovidanje care va deservi locuitorii
- Susţinerea în continuare a echipelor de fotbal seniori, tineret şi cadeţi şi înfiinţarea unui Club 
Sportiv 
-  Sprijinirea tinerilor iniţiatori de proiecte prin oferirea de consultanţă gratuită în vederea 
obţinerii fondurilor nerambursabile necesare 
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- Înfiinţarea de parteneriate public-private prin care locuitorii cu iniţiativă pot să-şi dezvolte 
o afacere 
- Stimularea tinerilor cu rezultate foarte bune la învăţătură
- Întreţinerea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale din faţa proprietăţilor

- Amenajarea 
unei săli de 
festivităţi pe 
strada Bunaia
- Realizarea unor 
podeţe de acces la 
tarlalele agricole
- Pietruirea 
drumurilor de 
tarla ce face 
accesul spre 
d r u m u r i l e 
agricole denumit 
“Culme“
- Curăţirea 
canalelor de 
scurgere din 
spatele blocurilor 
din colonie

- Curăţirea şanţurilor de drenaj de la cimitirul din Turcenii de Jos
- Amenajarea unui loc de joacă pentru copii în zona magazinului Cooperaţiei de la Strâmba
- Drenarea apelor pluviale la intersecţia dintre strada Vişinelor şi strada Viitorului
- Refacerea canalului din zona Gârbov, pe lângă gospodăria familiei Ţucă
- Zid de sprijin la podul de la Bălan pentru a opri eroziunea malurilor

- Reabilitarea celor două poduri 
de pe strada 
Corcoduşilor şi 
zona  Ştirbanilor
- Obţinerea 
finanţării pentru 
regularizarea râului 
Strâmba
- Extinderea 
zonei asfaltate în 
capătului străzii 
Lotaş-Vale

- Construirea unui podeţ strada Lotaş Vale în zona gospodăriei Popescu 
Vasile
- Refacerea podeţului de pe Valea Mănăstirii (Grădini)
- Pod strada Salcâmilor, zona familia Bădescu şi Niţulescu
- Reabilitare drum de tarla în zona strada Cercelarilor  spre Valea Meilor
- Reabilitarea străzii Valea Mănăstirii
- Realizarea unui canal de scurgere a apelor în zona ogaşului Ologu şi Cazacu

- Colmatarea 
ogaşului zona 
Mugurel Fota
- Curăţirea 
z o n e i 
depozitului 
de piatră
- Montarea 
unui tub 
p e n t r u 
e v a c u a r e a 
surplusului 
de apă din 
Batal, zona 
Valea Viei
- Renovarea 
bisericii de 

lemn de la Valea Viei
- Realizare clopotniţă Biserica din 
Stolojani
- Reabilitarea bisericii din Turceni- 
Centru
- Continuarea sistemului de scurgere a 
apelor pluviale în zona satului Jilţ, până 
la gospodăriile Nălucă şi Boboc.

PROgRAMUL ACTIvITĂŢILOR PENTRU ZIUA COPILULUI şI 
ZILELE ORAşULUI TURCENI 01-03 IUNIE 2012

vINERI 01.06.2012
 -LOCAŢIA MURgEşTI- 

10:00-12:00 CLOWNI
17:00 - 19:00 SPECTACOL  DE  MUZICĂ 
POPULARĂ - ANSAMBLUL FOLCLORIC 

BRÂULEŢUL AL CASEI DE CULTURĂ 
TURCENI, SOLIŞTI LOCALI

19:00-19:30 PREMIERE 
CONCURSURI ŞI TOMBOLĂ

20.00 - 20.30 DANSURI POPULARE – 
ANSAMBLUL FOLCLORIC BRÂULEŢUL AL 

CASEI DE CULTURĂ TURCENI
20:30 - 22:30 SPECTACOL DOINA 

GORJULUI

	 Începând	cu	ora	20:00	până	la	ora	
22:30	evenimentul	se	va	transmite	în	

direct	pe	postul	ETNO	TV.

SÂMBĂTA 02.06.2012
-LOCAŢIA ORAş TURCENI-

10.30 -11.30 TIP TOP MINITOP 
12.30 -13.30 TEATRU PENTRU COPII
18:00 - 20:00  SPECTACOL CASA DE 

CULTURĂ TURCENI - (DANS MODERN, 
CHITARĂ ŞI NAI) PREZENTATOR: GEO DA 

SILVA 
20:50 - 21:35  EMILIA GHINESCU   

21:40-22:25 -MATTYAS 
22:30 - 23:15 GEO DA SILVA 

23:15 - 00:00 D.J.M.C. PABLO

DUMINICĂ 03.06.2012 
- LOCAŢIA STRÂMBA-JIU-

(vALEA OLOgULUI)

13.00 -16.00 PE DUNGHIŢA JIULUI
16:00 - 17:00 ANSAMBLUL MARIA 

LĂTĂREŢU
17:00 -18 :00 TRITON

DUMINICĂ 03.06.2012
 -LOCAŢIA ORAş TURCENI-

12.00-15.00 FANFARA, PARADA PORTULUI 
POPULAR 

19.00 -19.30 PREMIERE CONCURSURI 
PESCUIT, TABLE, ŞAH / PREZENTATOR : 

GEO DA SILVA 
20:30-21:15 LIVIU MITITELU 

21:20 - 22:05  D.J. RIHNNO & SILVIA 
22.05- 23.00  DELIA MATACHE 

23.00- 23.15  FOC DE ARTIFICII


