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Analizã

Deºi s-a scumpit, apa din
Turceni are în continuare cel
mai mic preþ din zonã
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Ajutorul de încãlzire 
Pentru a beneficia de ajutorul lunar pentru încãlzirea locuinþei, pre-

vãzut de OUG 70/ 2011 privind mãsurile de protecþie socialã în perioada
sezonului rece, familiile ºi persoanele singure al cãror venit net pe membru
de familie nu depãºeºte 615 lei se pot prezenta la Primãria Oraºului
Turceni, compartimentul de asistenþã socialã.
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EDITORIAL

Ziua Vârstnicilor 
din Turceni

Primar Ec. Dumitru GÎLCEAVÃ

Mulþi oameni sunt dezamãgiþi de ce se întâmplã în
jurul lor în fiecare zi, pe mulþi îi auzim spunând:  „M-am
sãturat de politicieni ºi nu mai merg la vot“. Nu este o
soluþie. Dreptul de a vota trebuie exercitat de fiecare
dintre noi, cei  care avem acest drept. Este o respons-
abilitate civicã ºi trebuie sã ne-o îndeplinim. Este
important ca atunci când sunt organizate alegeri, sã ne
implicãm ºi sã ne spunem punctul de vedere prin
aceastã oportunitate. Cei care avem copii, în primul
rând trebuie sã ne gândim la ei ºi sã conºtientizãm cã
suntem responsabili pentru viitorul lor. Iar, dacã noi,
acum, nu ne implicãm sã le pregãtim un viitor, atunci
cine sã o facã? 

Indiferent cã vorbim de alegeri locale, parla-
mentare sau prezidenþiale, trebuie mers la vot. Nici pe
departe nu încerc sã sugerez vreo intenþie de vot. Ca ºi
primar sunt interesat ca oamenii din comunitatea ce o
conduc sã aibã curajul ºi tãria sã-ºi exprime liber opþi-
unea politicã ºi sã voteze în numãr cât mai mare.
Trebuie sã arãtãm copiilor noºtri cã avem spirit civic ºi
sã le întãrim aceastã responsabilitate, ca ei la rândul
lor sã o transmitã mai departe. Niciodatã sã nu spuneþi
cã votul dumneavoastrã nu conteazã. Dimpotrivã, con-
teazã foarte mult ºi este printre puþinele momente
când fiecare dintre noi putem sã acþionãm sã schim-
bãm ceva ce nu ne convine sau sã menþinem acele
lucruri care ne-au plãcut ºi ne-au reprezentat.

În scurt timp,  suntem chemaþi la urne pentru a
alege pe cel care ne va reprezenta la cel mai înalt nivel
în stat. Este foarte important pentru fiecare dintre noi
cine va fi viitorul preºedinte al þãrii. Profit de aceastã
oportunitate sã vã rog sã veniþi la vot ºi sã votaþi liber
ºi cum vã dicteazã conºtiinþa.

Fii 
responsabil!

Aproape 70 de
candidaþi din Turceni
s-au prezentat la se-
lecþia ce a avut loc în
speranþa cã vor prin-
de un loc de muncã la
primul supermarket
Profi ce se va des-
chide în curând în
localitate. 

Monografia
Localitãþii Turceni

ªtiinþa
Turceni, în
cãutarea
victoriei 

AAnnttrreennoorruull CCoojjooccaarruu:: „Din
pãcate ºi atunci cand jucãm bine
nu obþinem toate punctele puse
în joc. Am avut evoluþii oscilante,
dar consider cã numãrul de
puncte acumulate este prea mic
pentru jocul prestat“.

Zeci de candidaþi
pentru un post la Profi 
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MMoonniittoorruull ddee TTuurrcceennii:: Domnule primar,
care sunt principalele preocupãri din aceastã
perioadã?

DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã:: Aºa cum este ºi
firesc, în aceastã perioadã suntem pre-
ocupaþi de venirea sezonului rece cu
toate lucrurile bune ºi mai puþin bune. E
bine ºtiut cã în sezonul de iarnã apar fel ºi
fel de probleme neprevãzute, iar noi tre-
buie sã fim pregãtiþi pentru orice fel de
situaþie, fie cã vorbim de precipitaþii
abundente, care pot fi ploi sau zãpezi. În
acest sens lucrãm la amenajarea ri-
golelor, acolo unde au existat probleme
de fiecare datã, de asemenea drumurile
cãtre terenurile agricole sunt avute în
vedere, dar ºi acele strãzi de pe toatã raza
oraºului care necesitã îmbunãtãþiri pen-
tru a se circula în condiþii normale chiar
ºi atunci când vremea este capricioasã.
Dupã cum se poate observa, am reuºit sã
plombãm acele gropi din drumul jude-
þean care strãbate localitatea noastrã ºi
de care, dat fiind faptul cã nu este în
administraþia noastrã, nu ne-am prea
putut atinge. O altã veste bunã este ºi fap-
tul cã s-a semnat contractul de finanþare
pentru blocul de locuinþe sociale, ceea ce
înseamnã cã 40 de familii vor primi, la
finalizarea lui, câte o locuinþã nouã. Tot la
capitolul prioritãþi, pot sã vã spun cã sun-
tem preocupaþi de modul cum se desfã-
ºoarã activitatea la Spitalul din Turceni ºi
la Liceul Tehnologic Turceni ºi colaborãm
strâns cu conducerea acestor instituþii pen-
tru a pune la punct lucrurile, astfel încât, pe
perioada iernii, activitatea celor douã

instituþii sã se desfãºoare în parametri
normali ºi sã nu fie afectatã în cazul în
care vor apãrea condiþii meteorologice
mai deosebite. O preocupare serioasã este
faptul cã la liceu, din cauza constructoru-
lui. sunt întârzieri la asigurarea încãlzirii.

MMoonniittoorruull ddee TTuurrcceennii:: Ce evenimente
importante au avut loc în ultima perioadã în
Turceni?

DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã:: ªi în Turceni, ca peste tot,
au loc evenimente cu impact local, evenimente
care deja au devenit tradiþie ºi care sunt reluate
într-o formã sau alta de la an la an, dar ceea ce
vreau sã aduc în atenþia locuitorilor este un
eveniment cu impact pozitiv asupra comu-
nitãþii noastre, ºi anume faptul cã am participat
la o prezentare a stadiului lucrãrilor la fabrica
de ghips - carton Siniat, ce se construieºte lângã
termocentralã ºi vreau sã spun ºi acelora care
nu au avut posibilitatea sã vadã cum au decurs
lucrãrile acolo, cã totul merge aºa cum a fost
planificat, iar anul urmãtor fabrica va începe

producþia, ceea ce va însemna câteva zeci de
locuri de muncã pentru tinerii din Turceni.
Aceastã investiþie pe raza localitãþii noastre este
mai mult ca binevenitã în aceastã perioadã ºi
sper ca tot mai mulþi tineri din Turceni sã-ºi
gãseascã un loc de muncã la Siniat, în momen-
tul când va începe producþia. Vorbind tot
despre evenimente plãcute, reamintesc cã ºi
anul acesta am reuºit sã menþinem tradiþia ºi sã
invitãm de ziua vârstnicilor câteva sute de pen-
sionari de pe toatã raza oraºului la o searã de-
dicatã în exclusivitate lor. Ca de fiecare datã,
vârstnicii au primit cu bucurie ºi emoþie invi-
taþia, s-a vãzut pe chipul fiecãruia cã evenimen-
tul a fost mai mult decât binevenit. Ce poate fi
mai frumos decât sã trãieºti astfel de momente
minunate alãturi de oamenii respectabili din
Turceni? Este un privilegiu ºi o onoare în
acelaºi timp sã fiu în mijlocul acestor oameni
minunaþi pe care îi respect din tot sufletul ºi
pentru faptul cã fiecare dintre ei ar fi putut
sã-mi fie pãrinte. 

MMoonniittoorruull ddee TTuurrcceennii:: Domnule primar,
ne-aþi vorbit despre vârstnici, ce ne puteþi
spune despre tinerii din Turceni?

DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã:: Tinerii din Turceni, ca
de altfel toþi tinerii, nu numai din România
dar ºi din Europa, putem spune cã, din
pãcate, fac parte dintr-o categorie socialã în
curs de a deveni defavorizatã. Un tânãr din
ziua de azi tot mai greu îºi gãseºte un loc
de muncã, sau sunt cazuri când terminã o
facultate ºi munceºte pe un post de necal-
ificat, iar situaþii de acest fel întâlnim la
tot pasul ºi sunt foarte triste. Singura
soluþie a tinerilor este sã vinã cu pi-
cioarele pe pãmânt, sã conºtientizeze ºi sã
fructifice timpul din scoalã, sã înveþe, nu sã
piardã timpul. Pentru a rãzbi în viaþã, tine-
rii trebuie sã se implice ºi sã se lupte pentru
ceea ce vor sã devinã. Trebuie sã ºtie cã
viitorul lor este doar în mâinile lor ºi cã
depinde doar de ei sã le fie bine. Nu voi în-
ceta sã le spun cã trebuie sã se îndrepte spre
antreprenoriat, spre meserii, ºi sã devinã
proprii lor stãpâni.

MMoonniittoorruull ddee TTuurrcceennii:: Pentru urmã-
toarea perioadã ce noutãþi aveþi?

DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã:: Ca peste tot, noutãþi
pe termen lung nu putem îndrãzni sã
anunþãm, însã aºteptãm ºi noi sã aparã opor-
tunitãþile de finanþare din fonduri europene
pentru a putea sã punem în practicã
proiectele propuse. Fondurile europene sunt
una dintre principalele noastre preocupãri
pentru anii urmãtori ºi vom încerca sã pro-
fitãm din plin de aceºti bani pentru a dezvol-
ta ºi moderniza oraºul.
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Adrese ºi contacte utileProgramul audienþelor la
Primãria oraºului Turceni

Luni 
între orele 9:00 ºi 12:00 
Primar Dumitru Gîlceavã
Marþi 
între orele 9:00 ºi 12:00
Secretar Elena Golumbeanu
Joi 
între orele 9.00 ºi 12:00
Viceprimar Cristina Cilibiu
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33.. TTrraaººccãã CCoonnssttaannttiinn PPSSDD
44.. DDiinnuu IIoonn PPNNLL
55.. MMããnnooiiuu OOccttaavviiaann PPCC
66.. BBuurraaddaa NNiiccoollaaee PPNNLL
77.. IIoonniiþþooiiuu MMaarriiuuss PPNNLL
88.. FFããiinniiººii MMaaggddaalleennaa PPNNLL
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1133.. CCoorrnneessccuu DDoorruu IIoonn PPDDLL
1144.. RRîîppeeººii IIoonn PPDDLL
1155.. BBaaddooiiuu GGhheeoorrgghhee DDaanniieell PPDDLL 

Componenþa
Consiliului Local

al oraºului
Turceni:

Anul urmãtor, fabrica de 
gips-carton va începe producþia Pentru a beneficia de ajutorul lunar

pentru încãlzirea locuinþei, prevãzut
de OUG 70/ 2011 privind mãsurile de
protecþie socialã în perioada
sezonului rece, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, familiile ºi
persoanele singure al cãror venit
net pe membru de familie nu
depãºeºte 615 lei ºi care utilizeazã
pentru încãlzirea locuinþei com-
bustibili solizi ºi lichizi, gaze naturale
sau energie electricã se pot prezenta
la Primãria Oraºului Turceni, compar-
timentul de asistenþã socialã cu
urmãtoarele documente:
1. Adeverinþã de venit pentru toate
persoanele majore din familie ( Fisc
Rovinari)
2. Adeverinþã de la Taxe ºi impozite
(Primãria Turceni)
3. Adeverinþã de la Registrul agricol
Primãria Turceni)
4. Copii de pe actele de identitate
(Carte de identitate/Certificat de
naºtere/Certificat cãsãtorie)
5. Cerere-declaraþie pe propria
rãspundere ( Cerere tip - Primãrie)

Dacã familia sau persoana singurã
are în proprietate cel puþin unul din
bunurile cuprinse în anexa nr 3, 
nu beneficiazã de ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei.
Declararea unui numãr mai mare de
membri de familie sau a unor veni-
turi mai mici decât cele reale, în
scopul vãdit de a obþine foloase
materiale necuvenite, constituie
infracþiune de fals, uz de fals sau
înºelãciune ºi se pedepseºte potrivit
dispoziþiilor codului penal.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE:: pentru aprobarea documentaþiilor tehnico-
economice privind reparaþii curente la unele drumuri de
exploataþie din oraºul Turceni. Se aprobã documentaþia
tehnico-economicã pentru efectuarea unor reparaþii curente
la „Drum de exploataþie - ieºire Braniºte“. Se aprobã docu-
mentaþia tehnico-economicã pentru efectuarea unor repara-
þii curente la „Drum de exploataþie - ieºire Ilarie Birãu“. Se
aprobã documentaþia tehnico-economicã pentru efectuarea
unor reparaþii curente la „Drum de exploataþie - Aleea Teilor-
Cãrbune“. Se aprobã documentaþia tehnico-economicã pentru
efectuarea unor reparaþii curente la „Drum de exploataþie -
ieºire Sat Nou“. Se aprobã documentaþia tehnico-economicã
pentru efectuarea unor reparaþii curente la „Drum de
exploataþie - ªasa“. Se aprobã documentaþia tehnico-econo-
micã pentru efectuarea unor reparaþii curente la „Drum de
exploataþie - ieºire Emil Gîlceavã. Se aprobã documentaþia
tehnico-economicã pentru efectuarea unor reparaþii la
„Drum de exploataþie - zona CFR-Izlaz“. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind
aprobarea documentaþiilor tehnico-economice pentru obiec-
tivul „Reparaþii sistem ape pluviale zona Jilþu“. Se aprobã do-

cumentaþiile tehnico-economice pentru obiectivul „Reparaþii
sistem ape pluviale zona Jilþu“. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea
achiziþiei unor servicii de deratizare, dezinfecþie ºi dezin-
secþie. Se aprobã achiziþionarea unor servicii de deratizare,
dezinfecþie ºi dezinsecþie pentru imobilele ºi spaþiile publice
din oraºul Turceni, judeþul Gorj, pentru anul 2014.
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea manifestãrilor ocazionate de
organizarea ºi desfãºurarea „Zilelor Recoltei“ în oraºul
Turceni. Se aprobã parteneriatul dintre oraºul Turceni, prin
Consiliul Local Turceni, cu sediul în oraºul Turceni, str.Muncii
nr. 12, jud.Gorj, ºi ÎI CRISTEA CTIN. CONSTANTIN, NR.
F13/27/2012, CUI 29527018, cu sediul în str. Oituz nr. 10, loc.
Medgidia, judeþul Constanþa, în vederea pregãtirii ºi imple-
mentãrii proiectului „Zilele recoltei în oraºul Turceni“.
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea manifestãrilor ocazionate de
organizarea ºi desfãºurarea  „Zilei Internaþionale a Vârstni-
cilor“. Se aprobã organizarea ºi desfãºurarea manifestaþiilor
prilejuite de „Ziua Internaþionalã a Vârstnicilor“ la data de
1 octombrie 2014. Se aprobã Programul activitãþilor ºi Devi-
zul estimativ pentru organizarea ºi desfãºurarea manifestaþi-

ilor prilejuite de „Ziua Internaþionalã a Vârstnicilor“. HHOOTTÃÃ-
RRÂÂRREE privind acordarea de beneficii sociale sub formã de
tichete sociale pentru unele categorii de persoane cu ocazia
începerii anului ºcolar 2014-2015. Se aprobã acordarea
tichete sociale, în valoare de 100 lei/ copil, în vederea achiziþi-
onãrii de rechizite ºcolare cu ocazia începerii anului ºcolar
2014-2015, preºcolarilor ºi elevilor din clasele 0 - 12, domici-
liaþi în oraºul Turceni, judeþul Gorj, care provin din familii cu
venit sub 400 lei/ membru de familie, identificaþi în anexa ce
face parte integrantã din prezenta hotãrâre. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
privind aprobarea documentaþiilor tehnico-economice modi-
ficate ºi actualizate pentru obiectivul „ªanþ de gardã ºi de
colectare ape de pe versant, str.Stoichiþã Râioºanu nr. 19, oraº
Turceni“. Se aprobã documentaþiile tehnico-economice modifi-
cate ºi actualizate pentru obiectivul „ªanþ de gardã ºi de
colectare ape de pe versant, str. Stoichiþã Râioºanu nr. 19, oraº
Turceni“. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea documentaþiilor
tehnico-economice pentru obiectivul „Realizare by pass termo-
ficare“ în vederea racordãrii la energia termicã a Campusului
ºcolar din oraºul Turceni, judeþul Gorj. Se aprobã documentaþi-
ile tehnico-economice pentru obiectivul „Realizare by pass ter-
moficare“ în vederea racordãrii la energia termicã a
Campusului ºcolar din oraºul Turceni, judeþul Gorj.

Ajutorul de
încãlzire

Hotãrâri ale Consiliului Local Turceni
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Educaþie

Apa din Turceni are 
cel mai mic preþ din zonã

Serviciul ppublic 
de ppe llângã 
Consiliul LLocal
Turceni aa mmajorat
preþul ppentru 
apã ppotabilã ººi ccanal. 
Chiar ººi ccu nnoul ttarif,
în TTurceni, 
apa ppotabilã rrãmâne
la ccel mmai mmic ppreþ
din zzonã.

Directorul Serviciului Public de pe
lângã Consiliul Local Turceni, Nicolae
Para, ne-a declarat cã în Turceni era cel
mai mic preþ din þarã ºi nu se puteau
acoperi cheltuielile aferente întreþinerii.

Pentru un metru cub de apã potabilã
locuitorii din Turceni plãtesc acum 1, 82
lei, de la 1,28 lei cât a fost înainte de
scumpire. ªi preþul pentru canalizare a
crescut de la 0,26 lei la 0,95 lei. În ulti-
mul preþ sunt incluse ºi costurile pentru
epurarea apei, dat fiind faptul cã între
timp a fost pusã în funcþiune staþia de
epurare a apei. Preþul pentru canalizare
a fost atât de mic încât, cu ce încasa

Serviciu Public de la populaþie, nu se
puteau acoperi nici cheltuielile cu ana-
lizele de laborator.

În ceea ce priveºte preþul la apã pota-
bilã în Judeþul Gorj, acesta este dublu

faþã de preþul actual din oraºul Turceni.
În toate oraºele mari din judeþ, de
administrarea serviciilor de apã ºi canal
se ocupã societatea Aparegio cu sediul
în Târgu Jiu, care are arondate loca-

litãþile Târgu Jiu, Bumbeºti Jiu, Tg
Cãrbuneºti, Motru ºi Þicleni. În momen-
tul de faþã, se fac demersuri ca ºi
reþeaua de apã ºi canal din Turceni sã fie
preluatã de Aparegio.

LLooccaalliittaatteeaa AAppãã ppoottaabbiillãã CCaannaall TToottaall
lleeii // mmcc lleeii // mmcc lleeii // mmcc
ffããrrãã TTVVAA ffããrrãã TTVVAA ffããrrãã TTVVAA

CCEEDD TTgg-JJiiuu 22..4422  lleeii 22..5588 lleeii 55 lleeii
În vvigoare dde lla ddata dde 0011.110.20113

CCEEDD BBuummbbeeººttii JJiiuu 22..4422 lleeii 22..5588 lleeii 55 lleeii
În vvigoare dde lla ddata dde 0011.110.20113

CCEEDD TTgg-CCããrrbbuunneeººttii     22..4422 lleeii 22..5588 lleeii 55 lleeii
În vvigoare dde lla ddata dde 0011.07.20112

CCEEDD MMoottrruu 22..0077 lleeii 11..99 lleeii 33..9977 lleeii
În vvigoare dde lla ddata dde 0011.09.20112

CCEEDD ÞÞiicclleennii 22..4422 lleeii 22..5588 lleeii 55 lleeii
În vvigoare dde lla ddata dde 0011.07.20112

S.Public TTurceni 11,82 lleeii 0,95 lleeii 22,,6677 lleeii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

C.I./B.I.;
Certificate de naºtere ale copiilor;
Certificat de cãsãtorie, dupã caz;
Certificat deces, dupã caz; 
Adeverinþã AJOFM - Persoanele apte de muncã

care nu realizeazã venituri din salarii sau din alte acti-
vitãþi vor prezenta dovada faptului cã sunt în evidenþa
Agenþiei Teritoriale pentru Ocuparea Forþei de Muncã
pentru încadrarea în muncã ºi nu au refuzat nejustificat
un loc de muncã oferit sau nu au refuzat participarea la
un program de pregãtire profesionalã; 

Adeverinþã eliberatã de Administraþia Finanþelor
Publice din care sã rezulte dacã realizeazã venituri din acti-
vitãþi pe cont propriu pentru fiecare persoanã majorã din
familie;

Adeverinþã de la registrul agricol din cadrul
Primãriei (familiile care locuiesc împreunã cu alte familii
sau persoane singure dar se gospodaresc separate, pen-
tru a demonstra modul de gospodãrire trebuie sã pre-
zinte declaraþie notarialã din care sã rezulte acest lucru);

Certificat de rol fiscal; 
În cazul salariaþilor, adeverinþã eliberatã de anga-

jator în care se va specifica salariul net realizat în luna
anterioarã depunerii cererii de ajutor social;

În cazul persoanelor angajate pe bazã de con-
venþie civilã de prestãri servicii, adeverinþã eliberatã de
angajator cu salariul net realizat în luna anterioarã.

Cupon pensie de urmaº + decizie în cazul copiilor
care au pãrinþi decedaþi;

Adeverinþã de elev pentru copiii ce frecventeazã
cursurile ºcolare; 

În cazul copiilor de vârstã ºcolarã care nu urmeazã
o formã de învaþãmânt organizatã, potrivit legii, se va
prezenta declaraþie notarialã;

În cazul divorþului cu copii încredinþaþi se va

prezenta hotãrârea judecãtoreascã privind pensia de
întreþinere;

Certificat medical privind incapacitatea de muncã
(acolo unde este cazul);

Persoana inaptã de muncã trebuie sã prezinte
decizie pentru pierderea capacitãþii de muncã (gradul I
sau II invaliditate);

În cazul persoanelor singure/familiilor care au
reºedinþã sau locuiesc fãrã forme legale, se va prezenta ade-
verinþã de la primaria localitãþii de domiciliu din care sã
rezulte cã nu beneficiazã de ajutorul social conform Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal
din care sã rezulte cu ce bunuri (clãdiri, terenuri) figureazã
pe rol în localitatea respectivã, certificat de venituri din care
sã rezulte dacã obþine venituri din activitãti pe cont propriu;

Douã dosare cu ºinã

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
DOSARULUI DE ALOCAÞIE COMPLEMENTARÃ
ªI ALOCAÞIE DE SUSÞINERE PENTRU FAMILIA
MONOPARENTALÃ

TREBUIE REÎNNOIT O DATÃ LA FIECARE 3 LUNI.
C.I./B.I.;
Copie certificate de naºtere ale copiilor;
Copie certificat de cãsãtorie, dupã caz;
Copie certificat deces, dupã caz; 
Livret de familie
Adeverinþe eliberate de Administraþia Finanþelor

Publice din care sã rezulte dacã realizeazã venituri din
activitãþi pe cont propriu pentru fiecare persoanã
majorã din familie;

Adeverinþã de la registrul agricol din cadrul
Primãriei (familiile care locuiesc împreunã cu alte familii
sau persoane singure, dar se gospodãresc separat; pen-
tru a demonstra modul de gospodãrire trebuie sã pre-
zinte declaraþie notarialã din care sã rezulte acest lucru);

Certificat de rol fiscal; 

În cazul salariaþilor, adeverinþa eliberatã de anga-
jator în care se va specifica salariul net realizat în luna
anterioarã depunerii cererii de ajutor social;

În cazul persoanelor angajate pe bazã de con-
venþie civilã de prestãri servicii, adeverinþã eliberatã de
angajator cu salariul net realizat în luna anterioarã.

Cupon pensie de urmaº + decizie în cazul copiilor
care au pãrinþi decedaþi;
 Adeverinþã de elev pentru copiii ce frecventeazã

cursurile ºcolare; 
În cazul copiilor de vârstã ºcolarã care nu urmeazã

o formã de învaþãmânt organizatã, potrivit legii, se va
prezenta declaraþie notarialã;

În cazul divorþului cu copii încredinþaþi se va prezen-
ta hotãrârea judecãtoreascã privind pensia de întreþinere;

Certificat medical privind incapacitatea de muncã
(acolo unde este cazul);

Persoana inaptã de muncã trebuie sã prezinte
decizie pentru pierderea capacitãþii de muncã (gradul I
sau II invaliditate);

În cazul persoanelor singure/familiilor care au
reºedinþa sau locuiesc fãrã forme legale, se va prezenta
adeverinþã de la primaria localitãþii de domiciliu din
care sã rezulte cã nu beneficiazã de ajutorul social con-
form Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
certificat fiscal din care sã rezulte cu ce bunuri (clãdiri,
terenuri ) figureazã pe rol în localitatea respectivã, certi-
ficat de venituri din care sã rezulte dacã obþine venituri
din activitãþi pe cont propriu;

Douã dosare cu ºinã

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
DOSARULUI DE ALOCAÞIE DE STAT

Copie C.I./B.I. - soþ/ soþie 
Copie certificat naºtere copil + originalul 
Copie certificat de cãsãtorie, dupã caz;
Negaþie din localitatea unde îºi are domiciliul unul

dintre soþi (dacã nu are domiciliul în Turceni ) 
Livret de familie 
Dosar cu ºinã 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
DOSARULUI PENTRU CONCEDIU DE CREªTERE
COPIL

Copie C.I./B.I. - soþ/ soþie 
Copie certificat naºtere copil 
Copie certificat de cãsãtorie, dupã caz;
Negaþie din localitatea unde îºi are domiciliul unul

dintre soþi (dacã nu are domiciliul în Turceni ) 
Livret de familie 
Stagiul de cotizare de la Casa de pensii (12 luni

lucrate, fara întrerupere, înainte de naºterea copilului )
Adeverinþã eliberatã de angajator 
Dispoziþia de suspendare a contractului de muncã 
Copie cerere prin care se solicitã suspendarea con-

tractului de muncã (copia cererii depuse la angajator)
Dosar cu ºinã 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
DOSARULUI PENTRU STIMULENT DE INSERÞIE

Copie C.I./B.I. - soþ/ soþie; 
Copie certificat naºtere copil;
Copie certificat de cãsãtorie, dupã caz;
Negaþie din localitatea unde îºi are domiciliul unul

dintre soþi (dacã nu are domiciliul în Turceni ); 
Livret de familie ;
Adeverinþã eliberatã de angajator în care se

menþioneazã cã se realizeazã în continuare venituri
supuse impozitului;

Stagiul de cotizare de la Casa de Pensii;
Copie cerere prin care se solicitã reluarea acti-

vitãþii (copia cererii depuse la angajator);
Dosar cu ºinã.

Tarife aprobate 
APAREGIO

Temei legal :
aviz 108044 / 8.07.2013 ANRSC Bucureºti
adresa 147597/CG/12.07.2013 AM POS Mediu
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CCiirrccaa 7700 ddee cceettããþþeennii ddiinn TTuurrcceennii 

ss-aauu pprreezzeennttaatt llaa sseelleeccþþiiaa ccee aa aavvuutt

lloocc îînn ssppeerraannþþaa ccãã vvoorr pprriinnddee 

uunn lloocc ddee mmuunnccãã llaa pprriimmuull 

ssuuppeerrmmaarrkkeett PPrrooffii ccee ssee vvaa ddeesscchhiiddee

îînn ccuurrâânndd îînn llooccaalliittaattee.. LLooccuurrii ddee

mmuunnccãã ssccooaassee llaa ccoonnccuurrss aauu ffoosstt

ddooaarr 2200,, aaººaa ccãã nnuu ttooþþii ccaarree aauu ffoosstt

cchheemmaaþþii llaa iinntteerrvviiuu vvoorr oobbþþiinnee ººii uunn

ppoosstt îînn ccaaddrruull ssuuppeerrmmaarrkkeettuulluuii..

MMaaggaazziinnuull ssee vvaa ddeesscchhiiddee îînn cciirrccaa

ddoouuãã lluunnii..

Primul supermarket Profi va fi deschis în
curând la Turceni. Magazinul va funcþiona în
zona centralã, în apropierea pieþii. Lucrãrile
de construcþie sunt în stadiu avansat,
urmând ca pânã în luna decembrie sã fie
pus în funcþiune. Reprezentanþii societãþii
au organizat o selecþie pentru a desemna cei
20 de angajaþi care sã presteze activitate în
cadrul primului supermarket Profi deschis
la nivelul localitãþii. „Organizãm interviuri
pentru magazinul Profi care se va deschide
în Turceni. Avem nevoie de 20 de oameni, cu
tot cu posturile de conducere, 4 funcþii.
Avem nevoie de casieri, vânzãtori mezeluri,
legume-fructe, lucrãtor comercial ºi recep-
þioneri marfã. Avem pânã acum 70 de per-
soane programate ºi mai avem destul de
multe CV-uri. Dacã astãzi gãsim candidaþii
potriviþi, nu o sã mai organizãm interviuri“,
a spus Laura Edita, specialist recrutare ºi
selecþie Profi Rom Food Timiºoara.

În fapt, s-a organizat selecþie pentru
desemnarea personalului care sã ocupe
cele 6 posturi de casier, 5 de vânzãtor
mezeluri, 1 de lucrãtor comercial, 2 de
recepþioner marfã ºi 1 de vânzãtor de
legume-fructe. 

Adriana Alexandru, în vârstã de 22
de ani, din Turceni a sperat sã prindã
unul dintre posturile oferite în cadrul
acestui magazin. „Am venit la aceastã

selecþie ºi sper sã obþin un post de ca-
sier. Nu am experienþã. Este pentru
prima datã când particip la un interviu,

toate au un început ºi trebuie sã cãpãtãm
experienþã. Am terminat anul acesta
Facultatea de Litere. Sper sã reuºesc“, a

spus Adriana Alexandru. La nivelul
întregii þãri Profi are peste 6000 de
angajaþi.

Zeci de candidaþi 
pentru un post la Profi

00 880000 8866 8866 2222 eessttee nnuummããrruull ddee tteelleeffoonn 
ggrraattuuiitt,, aappeellaabbiill ddiinn oorriiccee rreeþþeeaa,, llaa ccaarree
cceettããþþeenniiii ppoott oobbþþiinnee iinnffoorrmmaaþþiiii ssppeecciiffiiccee
ddoommeenniiiilloorr MMMMFFPPSSPPVV..

Serviciul de telefonie 0 800 86 86 22 este disponibil
de Luni pânã vineri între orele 09:00 - 22:00

Este vorba despre o linie de acces direct la informaþi-
ile specifice domeniilor gestionate de MMFPSPV, ºi
anume: politicii publice, pensii ºi asigurãri sociale, asis-
tenþã socialã, protecþia persoanelor cu dizabilitãþi, pro-
tecþia drepturilor lucrãtorilor, protecþia sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã, protecþia drepturilor copilului adopþii,
legislaþia muncii.

Scopul acestui serviciu este de a facilita accesul cetãþe-
nilor la informaþiile din domeniul social, în vederea
creºterii administraþiei publice ºi a creºterii încrederii

cetãþenilor prin simplificarea barierelor administrative ºi
prin reducerea timpului alocat furnizãrii acestor servicii.

Prin TelVerde oamenii vor primi informaþii mult mai
repede ºi vor ºtii unde sã se adreseze pentru a-ºi rezolva
o problemã sau alta.

TelVerde este un serviciu telefonic gratuit ºi va
funcþiona utilizând o bazã de date formatã dintr-un set de
întrebãri frecvente ºi rãspunsuri clare pentru fiecare
domeniu în parte. Rãspunsurile furnizate de cãtre opera-
torii call-center-ului sunt elaborate de MMFPSPV ºi vor fi
actualizate permanent în funcþie de feed-beack-ul primit
din partea cetãþenilor.

În cazul în care rãspunsurile la întrebãrile formulate
de public vor necesita un timp de consultare cu experþi ai
ministerului, solicitarea va fi transmisã electronic per-
soanelor abilitate din cadrul MMFPSPV ºi va fi soluþio-
natã conform procedurilor de comunicare aprobate.

Avertizare
MMIINNIISSTTEERRUULL AAGGRRIICCUULLTTUURRIIII,, 

ªªII DDEEZZVVOOLLTTÃÃRRIIII RRUURRAALLEE 
UUNNIITTAATTEEAA FFIITTOOSSAANNIITTAARRÃÃ GGOORRJJ
SSttaaþþiiaa ddee pprrooggnnoozzãã ººii aavveerrttiizzaarree

DDIIRREECCÞÞIIAA PPEENNTTRRUU 
AAGGRRIICCUULLTTUURRAA GGOORRJJ

BULETIN DDE AAVERTIZARE

CCoonnddiiþþiiiillee cclliimmaattiiccee ddiinn uullttiimmeellee zziillee aauu
ffaavvoorriizzaatt aappaarriiþþiiaa ººii ddeezzvvoollttaarreeaa ddããuunnaa-
ttoorruulluuii//bboolliiii - RROOZZÃÃTTOOAARREE - ccaarree ppooaa-
ttee//ppoott ccaauuzzaa ppiieerrddeerrii iimmppoorrttaannttee llaa ccuull-
ttuurriillee PPEEPPEENNIIEERREE,, PPLLAANNTTAAÞÞIIII PPOOMMIICCOOLLEE,,
PPÃÃªªUUNNII,, FFÎÎNNEEÞÞEE,, CCEERREEAALLEE PPÃÃIIOOAASSEE,,
PPLLAANNTTAAÞÞIIII TTIINNEERREE DDEE SSAALLCCÂÂMM..

PPeennttrruu pprreevveenniirree ººii ccoommbbaatteerree ssee
rreeccoommaannddãã eexxeeccuuttaarreeaa ttrraattaammeennttuulluuii
LLAA DDAAUUNNÃÃTTOORRII RROOZZÃÃTTOOAARREE nnuummaaii ppee
ppaarrcceelleellee ppee ccaarree ss-aauu rreeaalliizzaatt uurrmmãã-
ttooaarreellee ccoonnddiiþþiiii:: NNUUMMAAII PPEE PPAARRCCEELLEELLEE
PPEE CCAARREE SS-AA DDEEPPÃÃªªIITT DDEENNSSIITTAATTEEAA DDEE
PPEESSTTEE 55 ccoolloonniiii//hhaa..

FFoolloossiiþþii uunnuull ddiinn pprroodduusseellee ssaauu ddiinn
aammeesstteeccuurriillee ddee mmaaii jjooss dduuppãã ccaazz::

11.. BBRROOMMAAKKOOLL îînn ddoozzãã ddee 2255-5500 gg
mmoommeellii//ggaalleerriiee aaccttiivvãã..

PPeerriiooaaddaa ooppttiimmãã ddee ttrraattaammeenntt :: AAppllii-
ccaaþþii ttrraattaammeennttuull llaa ddeeppããººiirreeaa ddeennssiittããþþiiii
mmeennþþiioonnaattee dduuppãã ccee aauu ffoosstt ccoonnttrroollaattee
ccuullttuurriillee.. MMoommeelliillee ssee îîmmpprroossppããtteeaazzãã llaa
77 zziillee.. SSee vvoorr ppuunnee ppllããccuuþþee aavveerrttiizzooaarree
ccuu iinnssccrriippþþiiaa „„TTEERREENN OOTTRRÃÃVVIITT““..

LLuuaaþþii mmããssuurriillee ccee ssee iimmppuunn ppeennttrruu
pprrootteeccþþiiaa mmeeddiiuulluuii iinnccoonnjjuurrããttoorr..

RReessppeeccttaaþþii ccuu ssttrriicctteeþþee nnoorrmmeellee ddee
lluuccrruu ccuu pprroodduussee ddee uuzz ffiittoossaanniittaarr,, ppee
cceellee ddee sseeccuurriittaattee aa mmuunncciiii,, ddee pprrootteeccþþiiee
aa aallbbiinneelloorr ººii aa aanniimmaalleelloorr.. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice 
a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde



5
Comunitate

septembrie 2014

Ziua Vârstinicilor
ªi aanul aacesta 
pensionarii 
din TTurceni 
au ffost ssãrbãtoriþi 
de aautoritãþile llocale. 
Peste 3300 dde vvârstnici 
au pparticipat 
la eevenimentul 
dedicat llor 
ce ss-aa ddesfãºurat 
la CComplexul 
ªtrand MMurgeºti. 
În ccadrul îîntâlnirii 
sãrbãtoriþii 
au ffost rrãsfãþaþi 
cu uun mmeniu sspecial 
ºi ccu uun pprogram 
artistic. 
Asociaþia PPensionarilor 
din TTurceni 
a ooferit ddiplome 
domnului PPrimar 
Dumitru GGîlceavã 
ºi DDoamnei 
Vice-PPrimar 
Cristina CCilibiu.

DDUUMMIITTRRUU GGÎÎLLCCEEAAVVÃÃ,, 
PPRRIIMMAARRUULL OORRAAªªUULLUUII TTUURRCCEENNII::

„„ÎÎnn oorraaººuull TTuurrcceennii,, zziiuuaa ddee 11 ooccttoommbbrriiee eessttee oo zzii
ssppeecciiaallãã ppeennttrruu ttooþþii llooccuuiittoorriiii,, ttiinneerrii ººii vvâârrssttnniiccii
ddeeooppoottrriivvãã.. DDeevveenniittãã ddeejjaa oo ffrruummooaassãã ttrraaddiiþþiiee,, ssããrr-
bbããttoorriirreeaa aacceesstteeii zziillee ssee aaffllãã ssuubb sseemmnnuull aatteennþþiieeii,,
rreessppeeccttuulluuii ººii rreeccuunnooººttiinnþþeeii ddee ccaarree ssee bbuuccuurrãã îînn
llooccaalliittaatteeaa nnooaassttrrãã ppeerrssooaanneellee îînn vvâârrssttãã.. DDee 
11 ooccttoommbbrriiee 22001144,, nnee pplleeccããmm ccuu rreessppeecctt îînn ffaaþþaa ccoonn-
cceettããþþeenniilloorr nnooººttrrii vvâârrssttnniiccii,, ppeennttrruu ccoonnttrriibbuuþþiiaa
îînnsseemmnnaattãã ppee ccaarree eeii aauu aadduuss-oo ddee-aa lluunngguull aanniilloorr llaa
ddeezzvvoollttaarreeaa ssoocciieettããþþiiii rroommâânneeººttii ººii aa oorraaººuulluuii nnooss-
ttrruu..  EEssttee îînn ttrraaddiiþþiiaa ppooppoorruulluuii rroommâânn ddee aa-ii cciinnssttii ººii
rreessppeeccttaa ppee cceeii îîmmppoovvããrraaþþii ddee aannii,, ddaarr ººii ddee tteezzaauurruull
uunneeii îînnvvããþþããttuurrii nneepprreeþþuuiittee..

ÞÞiinn ssãã uurreezz ccuu aacceeaassttaa ooccaazziiee uunn ssiinncceerr „„LLaa mmuullþþii
aannii““ bbããttrrâânniilloorr nnooººttrrii,, ttrreeccuuþþii pprriinn vvââllttooaarreeaa vvrree-
mmuurriilloorr,, cceelloorr ccaarree nnee aajjuuttãã ssãã îînnþþeelleeggeemm mmaaii bbiinnee
lluummeeaa ººii aaddeevvããrruurriillee vviieeþþiiii,, ffiiiinndd uunn iizzvvoorr nneepprreeþþuuiitt
ddee ppoovveeþþee ººii uunn vveerriittaabbiill îînnddrreeppttaarr mmoorraall ppeennttrruu
uurrmmaaººii““..
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Sã fi avut oare dreptate?

Sã fi avut oare dreptate Raþiu?
Când ãstora ce ne furã þara
N-o sã le ajungã holda ºi nici spaþiul
Atunci când ei ogorul deja rodit îl secerarã?
Atunci când glia, Þara Româneascã,
Bogatã fu în toate ºi mãnoasã, izvor era...
Lãsarãm beduini din stepa cea ruseasca
Ca ziua ta ºi a mea sã fie tot mai grea?
O!... ce pãcat de tine þarã milenarã,
Veºmânt al plaiului natal.
Când fiul meu se naºte cu zâmbetul amarã
Iar tu te decimezi prin propriul tãu val.
Am fost destul minþiþi ºi scoºi în stradã,
Am fost destul bãtuþi de vânt,
Iar voi furarãþi din ogradã
ªi lespedea de pe mormânt.
Ce mai conteazã azi, un frate sau pãrinte
La fel ca tine þarã,vândut voi fi si eu.
Când dorul ne apasã ºi lerul de colinde
Crucificaþi vom fi la fel ca Dumnezeu.
O!... ce pãcat de tine Þarã purã Româneascã,

Cu bravi moºneni, pãdurea mea de pin,
Ne fac þigani, cei care stau cu noi la masã
Iar ce-l pusei în frunte, îmi vrea 

un alt destin.
Se decimeazã þara mea pe zi ce trece,
Pãrinþii noºtri par de acum ºi mai bãtrâni,
Iar noi cu sufletul mai rece
ªi atâþi de mulþi cât degete la mâini.
Unde sunt voievozii de altã datã?
De ce folcloru-i umbrã, atâtor maneliºti?
Unde e Dinescu, ce sta urcat pe baricada?
ªi le spunea de libertate la vechii comuniºti.
Ei sunt uciºi din viaþã prin uitare.
Ei sunt de acum sub alt acoperiº,
Iar câmpul nins e Dacia cea Mare
Dar ce folos cã-i plin de stufãriº.
Sã fi avut oare dreptate Petre Þuþea?
Spunând cã ºi-a dat viaþa pe amar
ªi þara ºi-a iubit-o, dar degeaba,
Spunând cuvinte grele, ce nu-s în calendar.
Sã fi avut oare dreptate?
Tu ce ne poþi rãspunde,
Bãtrâne marinar?

Gheorghe Vasiluþã, Gârbovu

Constantin Brâncuºi… un nume foarte
sonor în tot ceea ce înseamnã ARTA. Deºi a
avut un impact major asupra întregului
curent modernist, acesta a rãmas în
amintirea tuturor doar ca un excelent sculp-
tor ºi arhitect.

Pentru mine însã, nu. Nu reprezintã doar
atât, ci ºi un promovator de principii, un inovator
al firii umane, care, prin ideile sale, a reuºit sã
instaureze adevãrate valori morale indivizilor
lipsiþi de putere, cuprinºi de negura actualitãþii. ªi
când zic lipsiþi de putere, mã refer la cei care, efec-
tiv, refuzã  sã pãrãseascã banalul, sã îºi spargã
propriile bariere din cauza fricii de noutate. Ca sã
fiu sincer, ãsta eram eu în trecut, omul standar-
dizat, care sã nu cumva sã fie diferit de marea
majoritate, iar alternanþa mea este unul dintre
motivele pentru care scriu acum…

Nu de mult, eram captivul unui vis al oricãrui
om îndrãgostit de acel raport ficþiune-realitate: sã
scriu un roman! Lipsit de orice fel de inspiraþie,
am cerut ajutorul unei prietene, trecute de vârsta
adolescenþei, care, printre grijile maturitãþii, a
gãsit timpul, atât de preþios pentru omenire, sã
rãspundã chemãrii mele. Rãspunsul ei m-a
emoþionat ºi îmi permit sã cred cã asta se va
întâmpla ºi cu dumneavoastrã, cititorii acestei
simple scrieri a unui om.

„Intituleazã-þi romanu l «La optsprezece ani»!
Sã scrii despre vârsta aceasta fãrã limite, fãrã
responsabilitãþi ºi fãrã þeluri bine determinate…
E numai vis, numai veselie ºi frumuseþe, numai

lacrimi zadarnice, zâmbete pline de soarele
tinereþii. La optsprezece ani, dragul meu, poþi
atinge soarele, luna ºi toate stelele pãmântului. E
ca într-un basm, ca într-o reverie din care nu ai
vrea sã te mai trezeºti niciodatã, deºi ºtii cã,
inevitabil, va veni ziua în care vei pãrãsi, cu inima
strânsã plaiurile ei… Te întrebi ce poþi sã scrii
despre vârsta iluziilor ºi a deziluziilor, a fiinþei ºi a
nefiinþei, a cuvintelor ºi a necuvintelor? Te-aº
putea ajuta eu, deºi ºtiu cã trãirile mele sunt cele
pe care le au milioane de fete din colþurile lumii ºi
totuºi… sunt altfel! În dimineþile de la opt-
sprezece ani deschizi geamul ºi te laºi cuprins de
valul adierilor primãvãratece, respiri mireasma
dulceagã a florilor de cais ºi îti scalzi privirea în
rãsãritul din care soarele de aramã se ridicã zvelt,
ca un vis al copilãriei. Pãºeºti spre ºcoalã, iar gân-
durile ºi iluziile se prind într-un adevãrat joc al
minþii ºi al sufletului tãu. Complet întâmplãtor,
striveºti cu vârful pantofului o floare de cais,
cãzutã pe asfaltul oraºului. Simþi cã sufletul tãu
s-a dezintegrat odatã cu acele petale ºi vrei sã
plângi, sã strigi, sã te eliberezi de umilinþã de a-þi
fi cãlcat în picioare propriile speranþe… Apoi stai
la ore, asculþi explicaþiile profesorului ºi tot ceea
ce se aflã în jurul tãu te contrariazã. Pe mine, cel
puþin, mã contrariazã… ªoaptele ironice ºi de
prost gust ale colegilor, mãrimile fizice, lecþiile
despre curentul alternativ… Simþi cã toate astea
nu te definesc în acest moment! Orele de lite-
raturã, în schimb, sunt adevãrate oaze de liniºte,
spiritualitate ºi frumuseþe. Nimic nu se poate
compara cu transcendenþa într-un spaþiu al ficþiu-
nii în care poþi sã zbori stând pe loc, poþi cânta
fãrã sã scoþi un sunet sau poþi visa fãrã sã închizi
pleoapele. Apoi, ajungi acasã ºi vrei sã citeºti, vrei
sã stingi melancolia ce-þi picurã ne încetat în
suflet, ca o ploaie autumnalã cu cer plumburiu.
Vrei sã nu simþi durere, nici fricã, nici remuºcãri…

Vrei sã descoperi lumea cu gândurile tale, sã
împrãºtii pânã la linia orizontului constelaþii ale
inimii ºi trãirilor tale. De multe ori, simþi cã
trãieºti degeaba, cã eºti o substanþã evanescentã
care se pierde în negura ostilã a timpului… Ai
vrea sa plângi, dacã lacrimile nu þi-ar aminti de
condiþia ta derizorie în lume. ªi vrei sã îþi poþi lãsa
ºi tu amprentele asupra Universului, sã te înfigi în
peretele stâncos al vieþii, amintindu-i mereu cã
nu þi-a putut învinge visurile. De aceea, te înþeleg
perfect, dragul meu, ºtiu de ce vrei sã scrii un
roman… Poate cã ideile mele nu au nici cea mai
micã influenþã asupra inimii ºi imaginaþiei tale,
dar pot dobândi alt chip.“

Am fost profund cuprins de rãspunsul ei, în
special de final, în care amintea cuvintele marelui
Brâncuºi: „Când nu mai eºti copil, atunci ai murit
de mult“. Nu ºtiam cã, pe lângã priceperea sa în
sculpturã, era ºi un maestru al frumosului literar.

…Acum ºtiu cã doar scriind îmi pot îndeplini
visul de a supune simbolic timpul… Scriu orice
îmi trece prin cap ºi, în momentele în care îmi
simt inima seacã ºi goalã ca o hârtie aruncatã pe
marginea trotuarului de un trecãtor nepãsãtor,
consemnez în jurnal… impresii, trãiri, gânduri.
Aºadar, vreau din nou sã citesc, sã-mi hrãnesc
iluzia cã pot umili timpul, cã-l pot supune, demon-
strându-i cã doar trupul meu e efemer, nu ºi sufle-
tul. „Când nu mai eºti copil, atunci ai murit de
mult“... În ceea ce mã priveºte, a durat ceva timp
pânã sã înþeleg cu adevãrat esenþa acestor
cuvinte, sã îmi dau seama cã a fi copil nu înseam-
nã doar a fi inocent, ci înseamnã sã vezi lumea în
milioane de feluri ºi sã nu treci cu vederea nici o
experienþã. Copilãria este poleitã cu aur în sufle-
tul fiecãrui adult. Amintirea ei reînvie în
numeroase forme ale fericirii, fiind o dimineaþã a
omenirii, îndemnul permanent cãtre bine ºi ade-
vãr, o sursã a puterii infinite.

CONEA ANDREI, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic Turceni

Fãrâmã de copil…
Colaboratorii

Monitorul 
de Turceni

((ccoonnttiinnuuaarree ddiinn nnuummããrruull ttrreeccuutt))

Aºezare geograficã. Caracterizare generalã

33.. CCoonnddiiþþiiiillee nnaattuurraallee aallee LLooccaalliittããþþiiii TTuurrcceennii
Amplasarea teritoriului în Piemontul Getic a oferit

oamenilor posibilitatea valorificãrii terenurilor bune
pentru agriculturã, iar pe versanþi livezilor de pomi fruc-
tiferi ºi viþã de vie ce s-au amenajat odatã cu restrângerea
suprafeþelor de pãdure ºi pãºuni, în special dupã anul
1962. Vegetaþia ºi fauna proprie etajului forestier cu ste-
jãrete ºi fãgete pure sau în amestec, intercalate cu pajiºti
ºi întinse suprafeþe agricole au permis locuitorilor sã va-
lorifice lemnul încã din timpuri strãvechi, iar pe
terenurile nefavorabile culturilor s-a dezvoltat zootehnia,
valorificând din plin pãºunile ºi fâneþele existente.

44.. VVeecciinniiii ººii ccoommppoonneennþþaa LLooccaalliittããþþiiii TTuurrcceennii
Ca vecini, Localitatea Turceni se învecineazã la est cu

comuna Plopºoru, hotarul fiind format de râul Jiu. În
partea de sud-est se învecineazã cu comuna Brãneºti,
hotar fiind tot Jiul. Limita vesticã urmãreºte o linie con-
veþionalã care traverseazã dealurile Pãdurea Strîmba-Jiu,
Dealu Mare, Dealul Urdãrei, despãrþind-o de comunele
Negomir ºi Borãscu; spre nord se învecineazã cu comuna
Urdari, de care este despãrþitã printr-un hotar convenþio-
nal. La sud, tot printr-un hotar conveþional ce urmãreºte
Dealul Grozeºtilor, se învecineazã cu comuna Grozeºti,
Judeþul Mehedinþi. Astãzi, Localitatea Turceni se compune
din urmãtoarele sate: Gîrbovu, Jilþul, Murgeºti, Valea Viei,
Strîmba-Jiu ºi Turceni. Legãtura între satul de reºedinþã
Turceni ºi satele componente ale localitãþii se face pe dru-
mul judeþean 673A. Satele au formã linearã, dezvoltându-
se pe lungimi diferite, având numeroase uliþe.

Trãsãtura caracteristicã a satelor localitãþii o con-
stituie aºezarea ºi dezvoltarea lor de-a lungul vãilor
formate de albiile Jiului ºi Jilþului. Denumirea satelor
componente ale localitãþii s-a pãstrat fãrã a suferi

schimbãri esenþiale faþã de primele atestãri docu-
mentare.

Din punctul de vedere al apartenenþei administrative,
trebuie precizat faptul cã, în timp, ea s-a schimbat mereu,

unele sate care compun acum localitatea fiind altãdatã ºi
ele centre de comunã, aºa cum este cazul satelor Strîmba-
Jiu, Gîrbovu, Murgeºti, care polarizau în jurul lor alte sate
sau alte foste comune, cum este ºi cazul cu Stolojani,
Turcenii de Jos, Turcenii de Sus, care astãzi formeazã un
singur sat, satul Turceni, reºedinþa localitãþii cu acelaºi
nume. Trebuie scos totuºi în evidenþã faptul cã aceste
comune, fiind limitrofe, au pãstrat întotdeauna un per-
manent schimb economic ºi cultural, schimb ce a apro-
piat în permanenþã oamenii, dând posibilitatea ca la
reforma administrativã din anul 1968 sã se creeze
aceastã puternicã unitate administrativã, care este
Localitatea Turceni, cu o suprafaþã de 7876 ha ºi o popu-
laþie de 7519 locuitori.

Din punct de vedere seismic, teritoriul localitãþii se
încadreazã în zona cu intensitate macroseismicã cu
gradul 6.7

Lucrarea de faþã, care se doreºte a fi un studiu mono-
grafic asupra principalelor dimensiuni socio-econo-
mice, politice ºi culturale ale localitãþii Turceni în
ultimii sãi ani de existenþã ruralã ºi trecerea ei spre
urbanizare, urmãreºte mai multe obiective. (...) Mi-am
propus ca, pe cât voi putea, sã prezint trecutul loca-
litãþii noastre, prezentul, ºi, în special, sã prefigurez
viitorul (...) Pentru a putea sã realizez aceastã lucrare
a fost necesar sã stau zile întregi ºi sã cercetez docu-
mente vechi la Arhivele Statului din Tg.-Jiu, la mai
multe puncte documentare din Craiova ºi Bucureºti. 
A fost necesar sã discut cu mulþi octogenari care,

astãzi, din pãcate, nu se mai aflã printre noi. De un
real sprijin mi-au fost locuitorii comunei de la care
m-am informat despre munca lor, despre obiceiuri,
tradiþii, port, gospodãrii, mod de trai etc., de-a lungul
timpului. Pentru tot ce am reuºit sã fac, mulþumesc
din inimã tuturor celor care mi-au dat o informaþie cât
de micã ce mi-a fost de mare ajutor în realizarea
prezentei lucrãri. 

Profesor Emil Gîlceavã, 
(Monografia Localitãþii Turceni, 
ISBN 978-973-0-16699-6, Turceni, 2014)
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Identificarea terenurilor pentru titlurile de proprietate

93 FLOREA TUDOR FLOREA HARALAMBIE, FLOREA ALEXANDRU 27 octombrie 2014
94 PREOTESOIU S. ION PREOTESOIU MARIA 27 octombrie 2014
95 CONSTANTIN ION titlu 28 octombrie 2014
96 OLTEANU MARIN OLTEANU TUDOR 28 octombrie 2014
97 DELU DUMITRU LULEA TEODORA 29 octombrie 2014
98 CACALETE GHEORGHE moºtenitori 29 octombrie 2014
99 GIONEA GHEORGHE GIONEA DUMITRU, GIONEA GHEORGHE 29 octombrie 2014
100 GILCEAVA CORNEL GILCEAVA VLAD, GILCEAVA MARIN 30 octombrie 2014
101 SCURTU MARIN SCURTU MARIA 30 octombrie 2014
102 GILCEAVA V. CONSTANTIN GILCEAVA ELENA 31 octombrie 2014
103 SCURTU IOANA NICU MARIN 31 octombrie 2014
104 GILCEAVA MARIA PREDESCU VASILE 3 noiembrie 2014
105 GIONEA NICOLAE titlu 3 noiembrie  2014
106 TRASNEA SEVASTIAN TRASNEA GRIGORE 4 noiembrie  2014
107 DOVLEAC D. CONSTANTIN DOVLEAC CONSTANTIN 4 noiembrie 2014
108 TRASNEA N. DUMITRU moºtenitori 5 noiembrie 2014
109 DOVLEAC D. NICOLAE DOVLEAC DUMITRU 5 noiembrie 2014
110 MODROAGA IOANA vândut 6 noiembrie 2014
111 RADUCAN E. TUDOR RADUCAN ION 6 noiembrie 2014
112 TRASNEA N. CONSTANTIN CONSTANTIN ALEXANDRA, BATRANCA MARIA 7 noiembrie 2014
113 DOVLEAC D. GHEORGHE DOVLEAC ALEXANDRU 7 noiembrie 2014
114 MALANCA MARIN MALANCA MARCEL 10 noiembrie 2014
115 BESLIU D. CONSTANTA BESLIU MARIN 10 noiembrie 2014
116 BESLIU C. IOANA BESLIU MARIN 11 noiembrie 2014
117 POPESCU PETRE POPESCU FLOAREA 11 noiembrie 2014
118 TRASNEA E. CONSTANTIN GILCEAVA VLAD, GILCEAVA MARIN 12 noiembrie 2014

119 VARZARU N. CONSTANTIN VARZARU C. CONSTANTIN 12 noiembrie 2014
120 VARZARU C. NICOLAE VARZARU C. CONSTANTIN 13 noiembrie 2014
121 CORCOVEANU ANA DOVLEAC ALEXANDRU 13 noiembrie 2014
122 CACALETE DUMITRU moºtenitori 14 noiembrie 2014
123 FLOROIU CONSTANTINA MIUTI MIOARA 14 noiembrie 2014
124 CACALETE MARIA MALANCA SILVIA 17 noiembrie 2014
125 MURGILA ZAMFIR OPREA ANA, VILCU ALEXANDRA 17 noiembrie 2014
126 MURGILA Z. CONSTANTIN MURGILA FLORIN 18 noiembrie 2014
127 JUGANARU ELENA JUGANARU NICOLAE 18noiembrie 2014
128 JUGANARU STEFAN JUGANARU ST. CONSTANTIN 19 noiembrie 2014
129 JUGANARU IONEL JUGANARU IONEL 19 noiembrie 2014
130 JUGANARU EMANOIL COTOI NATALIA 20 noiembrie 2014
131 DITESCU NICOLAE TRASNEA GRIGORE 20 noiembrie 2014
132 POPESCU Z. CONSTANTINA BESLIU VASILE 21 noiembrie 2014
133 TRASNEA C. ALEXANDRU titlu 21 noiembrie 2014
134 MUNTEANU E. CONSTANTIN MUNTEANU STELA 24 noiembrie 2014
135 GILCEAVA C. GRIGORE GILCEAVA HARALAMBIE 24 noiembrie 2014
136 NICU N. CONSTANTIN NICU C. SERBAN 25 noiembrie 2014
137 DUICA AL. ION JUGANARU ELENA 25 noiembrie 2014
138 DRAGOI DUMITRU titlu 26 noiembrie 2014
139 TUCULESCU C. ALEXANDRU TUCULESCU GRIGORE 26 noiembrie 2014
140 CIOBANU GHEORGHE CIOBANU MIRCEA 27 noiembrie 2014
141 VASILESCU PETRE VASILESCU ALEXANDRU 27 noiembrie 2014
142 GENGIU SOFIA GENGIU MARIA 28 noiembrie 2014
143 VARZARU MIHAI VARZARU CONSTANTIN 28 noiembrie 2014

1 Urucu Ion Rusu Grigore 27 octombrie 2014
2 Pauna M Vasile Iriza Elisabeta 27 octombrie 2014
3 Stoica Gheorghe Stoica Elisabeta 28 octombrie 2014
4 Gaman David Gaman Ion 28 octombrie 2014
5 Petcu Petre Ciorei P Marioara 29 octombrie 2014
6 Petcu Rada Ciorei Gheorghe 29 octombrie 2014
7 Vaduva Alexandru Vaduva Marin 30 octombrie 2014
8 Draghicescu E Titu Tunaru Anton 30 octombrie 2014
9 Vaduva I B Ion Vãduvã 31 octombrie 2014
10 Sararu Eugen Ciorei Constantin 31 noiembrie 2014
11 Calota Constantin Calota 3 noiembrie 2014
12 Calota Vasile Stoichitoiu Olimpia 3 noiembrie 2014
13 Jianu Constantin Gengiu Alexandra 4 noiembrie 2014
14 Vaduva Haralampie Gaman Alexandru 4 noiembrie 2014
15 Tudorascu Ion Moºtenitorii 5 noiembrie 2014
16 Draghicescu Titu Munteanu Florentina 5 noiembrie 2014
17 Nuta P Ion Stelian Stefan 6 noiembrie 2014
18 Nuta Savu Nuta Aristica 6  noiembrie 2014
19 Rusinaru Ana Caluseru Gela 7 noiembrie 2014
20 Mihailescu Constantin Mihailescu Gheorghe 7 noiembrie 2014
21 Spataru Joita Spataru Constantin 10 noiembrie 2014
22 Buse C Vasile Buse Marcel 10 noiembrie 2014
23 Ciorei A Alexandru Ciorei Constantin 11 noiembrie 2014
24 Ciorei Emanoil Ciorei Silvia 11 noiembrie 2014
25 Burneci V Ion Burneci Constantin 12 noiembrie 2014
26 Pauna Grigore Pauna Alexandra 12 noiembrie 2014
27 Vaduva A Marin Vaduva Polina 13 noiembrie 2014
28 Vaduva A Dumitru Vaduva Severica 13 noiembrie 2014
29 Dinescu Sever Dinescu Marin 14 noiembrie 2014
30 Pasolea Gheorghe Pasolea Gheorghe 14 noiembrie 2014
31 Ionascu I Gheorghe Ionascu Ion 17 noiembrie 2014
32 Ionascu I Ilie Ionascu Emil 17 noiembrie 2014
33 Ionascu I Dumitru Ionascu Cristi 18 noiembrie 2014
34 Vaduva A Gheorghe Moºtenitorii 18 noiembrie 2014
35 Stefanoiu Dumitru Tirdoiu Maria 19 noiembrie 2014
36 Bunaiasu Gheorghe Rusu Grigore 19 noiembrie 2014
37 Budia Ion Budia Alexandru 20 noiembrie 2014
38 Isarescu Constantin Bobonete Cristina 20  noiembrie 2014
39 Enachescu Ilarie Turbureanu Elisabeta Stanciu Irina 21 noiembrie 2014

Badoi Gheorghita
40 Lacatusu Nicolae Lacatusu Nicolae 21 noiembrie 2014
41 Bunaiasu Constantin Bunaiasu Aneta 24 noiembrie 2014
42 Bunaiasu Ilie Bunaiasu Eugenia 24 noiembrie 2014
43 Bunaiasu Ghe Alexandru Bunaiasu Geta 25 noiembrie 2014
44 Bunaiasu I Constantin Bunaiasu Florica 25 noiembrie 2014
45 Bunaiasu I Alexandru Bunaiasu Maria 26 noiembrie 2014
46 Isarescu Vasile Isarescu Alexandru 26 noiembrie 2014

47 Isarescu Alexandru 26 noiembrie 2014
48 ENACHE COSTACHE ENACHE ION 1 septembrie 2014
49 ENACHE ARCHIR ENACHE FLORICA 1 septembrie 2014
50 MIUT C. ION MIUT VIORICA 2 septembrie 2014
51 ENACHE EMANOIL ENACHE ALEXANDRU 2 septembrie 2014
52 ENACHE GH. GHEORGHE ENACHE CONSTANTIN 3 septembrie 2014
53 ENACHE ILARIE FAINIS VIORICA 3 septembrie 2014
54 PUTINELU DUMITRU PUTINELU IULIAN 4 septembrie 2014
55 ENACHE D. CONSTANTIN PURCARELU MARIOARA 4 septembrie 2014
56 ENACHE T. ELENA ENACHE CONSTANTIN 5 septembrie 2014
57 CONEA DUMITRU - 5 septembrie 2014
58 GAMAN VASILE GAMAN VASILE 9 septembrie 2014
59 GHERASE GRIGORE GHERASE VICTORIA 9 septembrie 2014
60 ROTARU P. VASILE ROTARU 10 septembrie 2014
61 SAMFIRA ION ZAMFIRA IOANA 10 septembrie 2014
62 SAMFIRA RUXANDRA - 10 septembrie 2014
63 SIMTEA C. ION - 11 septembrie 2014
64 MICLAU ION MICLAU CONSTANTIN 11 septembrie 2014
65 PAPA GHEORGHE STICLOSU GHEORGHE 12 septembrie 2014
66 STICLOSU ANETA STICLOSU GHEORGHE 12 septembrie 2014
67 SIMTEA STEFAN SIMTEA EMANOIL 15 septembrie 2014
68 STOCHITOIU ION STOCHITOIU ELENA 15 septembrie 2014
69 STOCHITOIU DOMNICA BURADA ANGELA 16 septembrie 2014
70 STOCHITOIU TUDOR STOCHITOIU ELENA 16 septembrie 2014
71 STOCHITOIU VOICU STOCHITOIU MÂNDRUTA 17 septembrie 2014
72 MICLAU PETRE MICLAU AUREL 17 septembrie 2014
73 BATRÂNCA ECATERINA BATRÂNCA MARIA 18 septembrie 2014
74 ROTARU P. CONSTANTIN CAUC LUMINITA 18 septembrie 2014
75 DRAGHICI C. ION DRAGHICI C. ION 19 septembrie 2014
76 DRAGHICI PETRE - 19 septembrie 2014
77 LACATUSU STEFAN LACATUSU ION 22 septembrie 2014
78 BATRÂNCA GHEORGHE BATRÂNCA (are TP) 22 septembrie 2014
79 UDRISTE ALEXANDRU UDRISTE DUMITRU 23 septembrie 2014
80 DUMITRANA EMANOIL SIMTEA MARIA 23 septembrie 2014
81 STOCHITOIU GHEORGHE STOCHITOIU ALEXANDRU 24 septembrie 2014
82 ROTARU ELISABETA - 24 septembrie 2014
83 STEFANOIU SIMION STEFANOIU PAUL 25 septembrie 2014
84 BURADA RUXANDRA BATRÂNCA MARIA 25 septembrie 2014
85 MUNTEANU GRIGORE ROTARU MÂNDRUTA 26 septembrie 2014
86 IONASCU ANTONIE IONASCU DUMITRA VALERIA 26 septembrie 2014
87 IONASCU GRIGORITA IONASCU ION 29 septembrie 2014
88 STEFANOIU ALEXANDRA STEFANOIU 29 septembrie 2014
89 LACATUSU AL CONSTANTIN LACATUSU SAVU 30 septembrie 2014
90 LACATUSU I. CONSTANTINA LACATUSU PAUL 30 septembrie 2014
91 PAUNA F. VASILE VÂLSAN D. ANA 1 octombrie 2014
92 PAUNA RUXANDRA PAUNA ELISABETA 1 octombrie 2014

Începând ccu ddata dde 227 ooctombrie 22014, 
se vva pproceda lla iidentificarea tterenurilor
agricole ppentru îîntocmirea ddocumentelor ppre-
mergãtoare eemiterii ttitlurilor dde pproprietate. 

Identificarea tterenurilor aagricole 
se vva fface ccu ttitularii dde RROL ººi ccu
moºtenitorii llegali aai aacestora, ddupã
cum uurmeazã:

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Nr. AAutorii ddin MMoºtenitorii Programare
crt Registrul AAgricol

Stolojani 

Turcenii de Jos

ANUNÞ
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DDaaccãã vvrreeii ssãã ffaaccii oo ssuurrpprriizzãã ppllããccuuttãã 
aapprrooppiiaaþþiilloorr,,
DDaaccãã aaii cceevvaa ddee ssppuuss,,

TTrriimmiittee-nnee ppoovveesstteeaa îînnssooþþiittãã ddee ffoottooggrraaffiiii 
ppee aaddrreessaa  ssttiirrii@@oolltteenniiaanneewwss..rroo  
ººii nnooii oo vvoomm ppuubblliiccaa îînn 
MMoonniittoorruull ddee TTuurrcceennii

DDuuppãã uunn îînncceeppuutt eezziittaanntt ddee
ccaammppiioonnaatt,, ªªttiiiinnþþaa TTuurrcceennii
ccaauuttãã ssãã oobbþþiinnãã pprriimmaa 
vviiccttoorriiee ssââmmbbããttãã 2255..1100..22001144
îînncceeppâânndd ccuu oorraa 1155::0000,,
îîmmppoottrriivvaa MMiinneerruulluuii
MMeehheeddiinnþþii,, eecchhiippãã ccaarree ssee
aaffllãã mmoommeennttaann ppeessttee eecchhiippaa
nnooaassttrrãã îînn ccllaassaammeenntt..

Echipa din Severin are un moral bun
dupã victoria împotriva Minerului Motru,
dar e afectatã în continuare de probleme fi-
nanciare.

ªtiinþa Turceni are amintiri frumoase din
disputele directe, formaþia din Turceni

impunându-se dupã loviturile de departajare
în meciul de cupã care s-a disputant în luna
iulie. 

În partida anterioarã disputatã pe teren
propriu, formaþia ªtiinþa Turceni a scãpat
printre degete victoria împotriva echipei din
Filiaºi; dupã ce a deschis scorul ºi a ratat
desprinderea prin Vava, echipa oaspete a
egalat. Popescu a ratat penaltyul care putea
aduce victoria, ratând ºi posibilitatea de a
trimite din a doua încercare mingea în plasã
întrucât portarul echipei oaspete a respins în
faþã mingea trimisã slab de mijlocaºul nos-
tru. 

Victoria ar aduce mai multã liniºte la club
ºi ar propulsa echipa cãtre jumãtatea clasa-
mentului care începe tot mai clar sã separe
echipele în doua plutoane: cel frunataº, play-
off, ºi cel al echipelor care vor lupta pentru
rãmânearea în Liga a III-a, playout. 

ªtiinþa Turceni 
în cãutarea victoriei

Antrenorul
Cojocaru: 

„Din pãcate, ºi atunci cand jucãm bine nu
obþinem toate punctele puse în joc. Am avut
evoluþii oscilante, dar consider cã numãrul
de puncte acumulate este prea mic pentru
jocul prestat. Sper sã obþinem victoria cu
Minerul Mehedinþi pentru a mulþumi con-
ducerea ºi publicul spectator ºi, nu în ultimul
rând, pentru a da bãieþilor un moral mai
bun în perspectiva meciurilor urmãtoare“.

Preºedintele
Mãrgineanu:

„Pentru moment rezultatele sunt sub
aºteptãri. Trebuie sã legãm victorii pentru a
ne îndeplini obiectivul. Dacã anul trecut
eram nou promovaþi, aspiram la playoff ºi
am fost aproape de a fi acolo, este firesc ca
anul acesta obiectivul sã fie la fel de
îndrãzneþ. Doar victoriile ne þin în acea zonã,
pentru ca deja clasamentul începe sã separe
echipele care aspirã la promovare ºi cele care
se luptã pentru evitarea retrogradãrii“.

Campania 
Monitorul de Turceni
Comunitatea ta, casa ta!

SSuub ggennerriicuul „„Commuunniitaateaa ttaa, ccaassaa ttaa!“, PPrriimmaarruul OOrraaºuuluuii

TTuurrcennii, DDuummiitrruu GGîîlceaavvã, vvã iinnvviitã îînn pperriioaaddaa uurrmmãtoaarre, pprriinn

iinnterrmmeddiiuul ppuubliicaaþiieii MMonniitorruul dde TTuurrcennii, ssã vvã iimmpliicaaþii ddiirrect

îînn lluuaarreaa ddeciiziiiilorr llaa nniivveluul OOrraaºuuluuii TTuurrcennii. CCaammpaanniiaa îîºii pprro-

puunne ssã iiddenntiifiice pprroblemmele ccuu ccaarre llocuuiitorriiii uurrbeii sse cconnfrruunntã.

De aassemmenneaa, pprriinn iinnterrmmeddiiuul ccaammpaanniieii  „„Commuunniitaateaa ttaa, ccaassaa

taa“, ssuunnt bbiinne-vvenniite oorriice ffel dde iinniiþiiaatiivve ddiinn ppaarrteaa oorriicãrreii pperr-

ssoaanne, ggrruupuurrii ssaauu eetnniiii, ffiie ccã vvorrbiimm dde pprroiiecte ccuultuurraale, ssociiaale

ssaauu aaddmmiinniisstrraatiivve. CCommuunniicaarreaa ººii ddiiaaloguul ssuunnt pprriiorriitãþiile PPrriimmã-

rriieii TTuurrcennii îînn pperriioaaddaa uurrmmãtoaarre.
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