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AGENDA PRIMĂRIEI

Vara a debutat cu un eveniment drag nouă tuturor, 
Ziua Copilului. Copiii care şi-au sărbătorit  ziua, părinţii 
care s-au bucurat alături de copiii lor sau bunicii care 
şi-au ţinut la piept nepoţii, au făcut din Ziua de 1 Iunie 
un eveniment deosebit. Pe islazul din satul Murgeşti 
mulţi copii s-au întrecut într-o serie de competiţii şi au 
luat parte la jocuri distractive. La finalul evenimentului 
aceştia au fost premiaţi şi li s-a dedicat un spectacol 
artistic încheiat cu un foc de artificii. 

Având în vedere că ne îndreptăm cu paşi repezi de 
finalul anului de studiu, vreau să felicit toţi elevii pentru 
stăruinţa depusă la învăţătură şi să urez success celor 
care aşteaptă examenele de capacitate şi bacalaureat. Am 
hotărât împreună cu Consiliul Local ca un nr. de 52 de 
copii cu rezultate deosebite la concursurile judeţene şi 
naţionale să fie recompensaţi cu sume cuprinse între 
300-700 ron. 

Proiectul “Tabăra de dezvoltare personală”, susţinut 
de către Primăria şi Consiliul Local al oraşului Turceni, 
se va derula şi în acest an având ca obiectiv principal 
recompensarea elevilor cu situaţie şcolară bună şi 
situaţie socială dificilă. 

Aceştia vor petrece 6 zile în tabăra de la Năvodari, 
costurile fiind suportate de către Consiliul Local. De 
asemenea, am dorit să oferim posibilitatea cât mai 
multor elevi să beneficieze de acest program, cei care 

nu s-au încadrat în aceste condiţii urmând să suporte o 
parte din cheltuieli. Din păcate, deşi este greu de înţeles, 
numărul celor care au dorit să participe este redus.

Liceul Tehnologic Turceni a lansat oferta educaţio-
nală pentru anul şcolar 2013-2014 şi amintesc elevilor, 
precum şi părinţilor care doresc să studieze şi să-şi 
îndrepte copiii spre această unitate şcolară, că la Turceni 
se va construi unul dintre cele mai moderne centre de 
învăţământ liceal din Oltenia, ceea ce constituie unul 
dintre motivele importante să-şi îndrepte atenţia asupra 
Liceului din oraşul nostru. Cadrele didactice de aici 
reprezintă, de asemenea, un garant al învăţământului 
de calitate. 

Eroii de la Strâmba Jiu vor fi comemoraţi la 13 iunie 
în cadrul unui eveniment deosebit. Aceasta reprezintă 
una dintre modalităţile de recunoştinţă aduse stră-
moşilor noştri care au luptat în cele două conflgraţii 
mondiale.

Zilele oraşului Turceni vor avea loc în perioada 
22-23 iunie şi vor aduce pe scenă nume importante ale 
muzicii româneşti.Programul complet al manifestărilor 
este prezentat în detaliu în această ediţie a ziarului 
Monitorul de Turceni.

În luna aprilie a fost aprobată, în şedința ADIA Gorj, 
majorarea capitalului social al SC Aparegio SA Gorj. La 
şedința mai sus amintită a fost aprobată şi solicitarea 
oraşului Turceni de a deveni acționar la SC Aparegio SA 
cu un aport de capital de 5.940 lei. În oraşul Turceni se va 
înființa un sediu al Aparegio. Printre acționarii Aparegio 
se numără municipiul Motru, oraşele Bumbeşti-Jiu, 
Târgu-Cărbuneşti, Țicleni, Turceni şi Consiliul Județean 
Gorj.  Aceasta constituie o primă etapă importantă în 
dezvoltarea infrastructurii de apă canal în localitatea 
noastră.

Felicit echipa Ştiinţa Turceni pentru câştigarea 
campionatului Judeţean de fotbal şi a Cupei şi îmi 

exprim încrederea că vor continua seria succeselor şi în 
viitor, aducând o contribuţie importantă la promovarea 
oraşului Turceni. Consiliul Local a aprobat propunerea 
mea referitoare la achiziţionarea unei cantități de 200 
m de țeavă refolosibilă, de la CEO Turceni cu scopul 
construirii unor podeţe în satele aparţinătoare.

În perioada 27-29 mai am participat la un forum 
unde am avut întâlniri cu investitori români şi străini 
cu scopul de a-i atrage în localitatea noastră.

Ca urmare a demisiei managerului Spitalului oră-
şenesc Turceni a fost organizat un concurs, persoana 
câştigătoare a interimatului fiind un tânăr cu studii 
economice, din oraşul Turceni.

A fost aprobată Taxa de urbanism care vizează per-
soanele care nu-şi întreţin domeniul dintre gospodărie 
şi drumul care le deserveşte. Acolo unde se constată că 
această activitate nu este realizată va interveni Serviciul 
Public, costurile lucrărilor fiind suportate de către 
proprietari. Contestarea  licitaţiei la lucrarea de asfaltare 
a străzilor din zona blocurilor s-a încheiat, urmând ca în 
perioada următoare să se treacă la efectuarea lucrării.

În Satul Strâmba s-a desfăşurat Hora strămoşească, 
un eveniment care îşi propune să revigoreze tradiţiile 
strămoşeşti, să reunească diferite categorii de persoane 
şi vârste. Evenimentul s-a bucurat de un real succes 
întrucât a reunit un număr considerabil de participanţi. 
Acesta va avea loc şi în celelalte sate aparţinătoare. 
Ansamblul Brâuleţul al Casei de Cultură a participat la 
Parada Portului Popular, un eveniment deosebit, care 
a avut loc în judeţul Dolj. De asemenea, micii noştri 
artişti au fost invitaţi la Bucureşti să susţină un program 
artistic în cadrul unui cunoscut post de televiziune.  

Lucrările de igienizare şi racordare la reţeaua de 
canalizare a subsolurilor de la blocuri continuă până 
la rezolvarea acestei probleme cu care se confruntă 
comunitatea din Turceni.

de Dumitru Gîlceavă,
Primarul oraşului turceni

Motto: ,,a interpreta raţional realitatea 
concretă pentru a o influenţa, înseamnă 
a gândi revoluţionar.’’ (M.Prenant)

 Ne  adresăm vouă, absolvenţi de 
gimnaziu, aflaţi în pragul unei decizii hotărâtoare 
pentru viitorul vostru!
 Puteţi vizita Centrul de ,, Ofertă  
educaţională’’, dar mai bine aflaţi  acum ce vă 
oferim noi, LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI. 
dOTARE MATERIALă ŞI UMANă:
-  LOCAL MODERN–38 săli de clasă, din 
care  11 laboratoare
-  Internat-nr de locuri-150
-  Cantină-nr de locuri-150
-  Bibliotecă – peste 25.000 unităţi de 
bibliotecă
-  Centru de documentare şi informare
-  Laboratoare :
   informatică –3 (60 calculatoare  conectate în r
eţea)                                            
  fizică        -2
  chimie        -1 
  biologie      -2
  electrotehnică -1
  construcţii      -1
  fonic - 1
- Ateliere şcoală-7 din care 2 electrice, 4 mecanice 
şi 1 construcţii
- Bază sportivă: terenuri de minifotbal, handbal, 
tenis de câmp
- Sală de sport cu 150 locuri
- Staţie radio 
Cadre didactice şi didactic-auxiliare calificate!
Personal specializat în toate domeniile de 
activitate!
       Plan de şcolarizare  2013-2014
•	 Clasa	pregătitoare:	3	clase
•	 Clasa	I		:									2	clase

•	 Clasa	a	II-a:			3	clase
•	 Clasa	a	III-a:		3	clase
•	 Clasa	a	IV-a:		4	clase
•	 Clasa	a	V-a:				4	clase	
•	 Clasa	a	VI-a:		4	clase	
•	 Clasa	a	VII-a:	4	clase
•	 Clasa	a	VIII-a:4	clase
Clasa a IX-a: 8 clase
- 3 clase profil real din care: 
                - 1 clasă uman- filologie
                - 1 clasă matematică-informatică
- 1 clasă ştiinţe ale naturii
- 5 clase tehnic din care :
         - 1 clasă electronică automatizări
         - 2 clase mecanică
         - 1 clasă electromecanică
     - 1 clasă construcţii instalaţii şi lucrări publice
Clasa X-a : 11 clase 
- 2 clase profil real din care:
         - 1 clasă mate- info
         - 1 clasă ştiinţe ale naturii
- 7 clase tehnic din care:
         - 1 clasă electronică automatizări
         - 3 clase mecanică
         - 2 clase electromecanică
     - 1 clasă construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice
    - 2 clase şcoală profesională (mecanică şi 
electromecanică)

Clasa XI-a: 11  clase
         -  4 clase profil real
         - 1 clasă mate- info
                     - 1 clasă ştiinţe ale naturii
                               - 2 clase filologie
- 7 clase tehnic, din care:
         - 1 clasă tehnician  în automatiz.
         - 2 clase tehnician electromec.
         - 3 clase tehn. mec. întreţ. şi rep.

          - 1 clasă tehn. inst. pt. constr.
Clasa XII-a zi  6 clase din care 
      - 3 clase profil real :
              -1 clasă mate- info
              -1 clasă ştiinţe ale naturii
        - 1 clasă filologie 
              - 3 clase tehnic 
       -1 clasă tehnician în automatizări
        -1 clasă tehnician electromecanic
        -1 clasă tehnician instalator pt.      
construcţii
Clasa XII-a liceu seral 
             -1 clasă  ruta progresivă
Clasa a XIII-a liceu seral 
              -3 clase ruta progresivă  
Profil mecanic Clasa XIII a ruta progresivă 
             - 2 clase tehnician mecanic întret.     
             - 1 clasă tehnician electromecanic
Clasa a XIV-a liceu seral
- 5 clase ruta progresivă
     - 3 clase tehnician electromecanic
     - 2 clase tehnician mecanic întreţ.
A doua şansă  8 grupe, din care:
     - 1 grupă V-VIII
                 - 2 grupe a IX-a
                 - 2 grupe a X-a
                 - 4 grupe stagii de pregătire practică

ofertă CurriCulară:

-Specalizări noi prin care dobândiţi atestat 
profesional de tehnician, niveluri de calificare sau 
diplomă de bacalaureat ;
-Instruire practică  în ateliere şcoală sau la agenţii 
economici din zonă;
-Participarea la  revista şcolii;
-Garanţia securităţii  dumneavoastră prin servicii 
de protecţie şi pază asigurate de firmă specializată 
şi supraveghere video

-Burse şi ajutoare din fonduri bugetare şi 
extrabugetare;
-Premierea rezultatelor la învăţătură, concursuri 
şcolare şi olimpiade;
-Participarea gratuită la competiţii sportive şi 
culturale  organizate de şcoală şi comunitatea 
locală;
-Consilierea şi orientarea şcolară în specializare 
prin Centrul de asistenţă psiho-pedagogică;
-Lucrul la calculatoare (3 laboratoare de 
informatică dotate ultramodern, racordate la 
Internet).
- Lucrul diferenţiat cu elevii –meditaţii gratuite 
pentru recuperare; pregătire pentru concursuri.
-Asigurarea gratuităţii pentru  excursii şi tabere  
pentru elevii cu rezultate foarte bune  şi pentru 
cei cu situaţie materială precară.
-Asigurarea transportului cu autobuze spre şcoală 
şi decontarea abonamentelor
-Manuale gratuite.

Cel Mai Mare liCeu Din JuDeŢ!

Rezultate obţinute în ultimii  ani şcolari:
- deosebite la concursuri şi olimpiade 
şcolare
- participarea la proiecte şi  programe 
de parteneriat  locale, judeţene, naţionale şi 
internaţionale
- foarte bune la examenele naţionale: 
Evaluare Naţională, Absolviri, Bacalaureat
- organizarea de examene şi concursuri  
şcolare locale şi naţionale.

LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI
Str. Culturii, Oraş Turceni, jud. Gorj
Tel.0253-335.012 sau 0253-335.011

fax. 0253-335.012

liCeul tehnoloGiC turCeni- Plan De şColarizare 2013 - 2014
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1. Se va pescui cu 4 lansete de 
participanţi sau 2 beţe sau 2 lansete), 
cu monturi cu maxim două cârlige. 
Se va pescui la toate speciile de peşti.
2. la concurs participă 
numai locuitorii oraşului turceni, 
aceştia putându-se înscrie la concurs 
pe baza unei copii de pe buletin sau 
carte de identitate pe care se va trece 
numărul de telefon pentru contact şi 
care se depune la Primăria oraşului 
turceni, biroul nr.7. Înscrierile au loc 
în perioada 6 iunie-21 iunie 2013.
3. Concurenţii vor nădi 
şi pescui numai în faţa standului 
propriu. este interzisă nădirea din 
barcă sau cu năvomodele. Se pot 
folosi balize pentru semnalizarea 
locului unde s-a nădit. orice 
încălcare a acestor reguli atrage după 
sine descalificarea participantului.
4. Concurenţii sunt obligaţi 
să aibă grijă să nu se rănească şi nu 
au voie să intre în apă.
5. Concurenţii sunt obligaţi 
să trateze competiţia cu sportivitate 
şi fără excese ce pot deranja restul 
participanţilor la concurs.
6. nu este permis 
comportamentul nesportiv.
7. Pe timpul concursului, 
concurenţii nu au voie să primească 
ajutor de la nici o persoană, din afara 
concursului, la scoaterea capturii.
8. Cântărirea se face şi se 
înscrie în grame, într-un tabel pe care-l 
vor semna concurentul şi membrii 
comisiei. nici o reclamaţie ulterioară 
nu va fi luată în consideraţie.
9. Clasamentul final se 
stabileşte după cantitatea totală 
de peşte prinsă pe toată durata 
concursului. În caz de egalitate, 
pentru orice premiu, câştigătorul 
va fi desemnat după cea mai mare 
captură.
10. În timpul concursului, 
concurenţii sunt obligaţi să păstreze 
liniştea, în cazul nerespectării acestei 
reguli se acordă avertisment. În cazul 
folosirii de cuvinte injurioase sau 
obscene la adresa altor concurenţi, 
sau organizatorilor, vinovatul este 
descalificat automat.
11. Concurenţii nu au voie să 
scoată capturile în afara standului. 
În caz de abatere, el va fi descalificat. 
De asemenea, plecarea din stand se 
face numai după primirea aprobării 

de la membrii comisiei.
12. Dacă intervin probleme care 
au fost omise în regulament, acestea 
vor fi soluţionate la faţa locului de 
organizatori. avertismentele pentru 
diferitele tipuri de abateri pot fi 
cumulate; la 2 avertizări diferite, 
concurentul va fi descalificat.
13. orice încercare de fraudă 
atrage după sine descalificarea 
participantului.
14. În caz de vreme 
nefavorabilă, ce poate pune 
în pericol viaţa concurenţilor 
(furtună, descărcări electrice, vânt 
foarte puternic), organizatorii 
pot întrerupe parţial sau total 
desfăşurarea concursului. o decizie 
privind eventuala reprogramare 
a concursului, eventual stabilirea 
câştigătorilor în baza rezultatelor 
obţinute, până la întreruperea 
concursului, va fi luată pe loc de 
organizatori.
15. orice partidă de pescuit 
implică riscuri inerente de accidente, 
pe care, este de la sine înţeles, 
participanţii la concurs şi le asumă. 
În consecinţă, organizatorii nu 
pot fi traşi la răspundere în cazul 
producerii unor accidente nedorite.
16. fiecare concurent va primi, 
la înscrierea în concurs, un exemplar 
din acest regulament, pe care se 
obligă, prin semnătura de pe fişa de 
înscriere, să îl respecte.
17. Concursul începe 
Duminică, în data de 23.06.2013, ora 
06:30, şi se va desfăşura pe durata de 
4 ore până la ora 11:00.
18. Primirea participanţilor, 
tragerea la sorţi a standurilor de 
concurs şi înscrierea la concurs se va 
face începând cu ora 06:00.
19. locaţie Balta 
MurGeŞti.
20. la sfârşitul concursului, 
fiecare participant se va deplasa 
cu cantitatea de peşte la comisia de 
organizare în vederea cântăririi şi 
validării rezultatului.
21. Dupa festivitatea de 
premiere se va servi o masă 
câmpenească.

notă:
1. Se vor puncta următoarele 
specii (răpitori) pentru cea mai mare 
captură cu

dimensiunile minime :
a) Ştiuca - 40 cm.
b) Bibanul- 18 cm.
c) Somn -50 cm
d) Caras – 18 cm
e) lin – 18 cm
f) roşioara – 15 cm
g) Crap – 20 cm

2. Comisia este obligată 
să aplice regulamentul, să se 
autosesizeze când este cazul şi să 
noteze avertismentele în foaia de 
observaţie.
3. Contestaţiile pot fi aduse 
la cunoştinţa comisiei, numai în scris 
şi în cel mult în timp de o oră de la 
consumarea faptei. orice contestaţie 
ulterioară nu va mai fi luată în 
seamă.
4. numărul maxim de lansete 
permis la pescuit este de 4 lansete de 
participant sau 2 beţe, 2 lansete).
5. Premierea participanţilor 
se va face conform aneXa 1.

aneXa i

SeCŢiunea 1
Cea mai mare cantitate (kg) 
Câştigătorul secțiunii va primi :
-Cupă mare
-Diplomă
-lansetă carbon
-Mulinetă

Secţiunea ii
Cea mai mare captură
 Câştigătorul secțiunii va primi :
-Cupă mijlocie
 -Diplomă
 -lansetă carbon
 -Mulinetă

 Secțiunea iii
 Cel mai mare număr de 
peşti
   Câştigătorul secțiunii va 
primi :
 -Cupă mică
 -Diplomă
 -lansetă carbon
 -Mulinetă
 la sfârşitul competiției, 
toți participanții primesc câte un 
tricou inscripționat zilele oraşului 
turceni şi vor fi invitați la o masă 
câmpenească.

reGulaMentul ConCurSului De PeSCuit

ANUNŢURI
Vă aducem la cunoştinţă că şedinţele Comisiei locale de Fond Funciar care se 

desfăşurau în ziua de vineri a fiecărei săptamăni se vor susţine, din data de 
30.05.2013, în ziua de joi a fiecărei săptămâni, începând cu orele 10:00.

.....................
Asociaţia de Proprietari nr.1 Turceni, reprezentată de Preşedintele Sîrbu Victor,  

îndeamnă persoanele care au restanţe la plata întreţinerii, hidroizolaţiei şi canalizare 
–subsol să achite sumele datorate în cel mai scurt timp cu putinţă. Menţionăm că din 

cauza faptului că proprietarii nu şi-au achitat debitele, Asociaţia nu-şi poate achita 
facturile către furnizori,  existând riscul întreruperii serviciilor. 

.....................
Locuitorii orașului Turceni care doresc darea în folosință gratuită a unei țevi 

refolosibile pentru amenajarea podețelor de acces la proprietăți, se pot prezenta la  
Primăria orașului Turceni pentru a depune o solicitare în acest sens. 

Regulamentul ConCuRsuluI de şah

reGulaMentul JoCului De fotBal
•	 prezenţa	la	joc	se	face	numai	cu	buletinul/cartea	de	
identitate	(foaia	de	arbitraj	trebuie	însoţită	de	BI/CI)
•	 pot	 	participa	 la	competiţie	 jucători	 	 legitimaţi	 şi	
activi la alte echipe
•	 domiciliul	sau	viza	de	flotant	OBLIGATORIU		în	
oraşul turceni trebuie să aibă o vechime de cel puţin 30 de zile 
(nu sunt acceptaţi în competiţie jucători din alte localităţi)
•	 tabelele	de	înscriere	vor	fi	OBLIGATORIU	însoţite	
de un tabel cu semnătura pe propria răspundere cu” apt 
pentru	efort	fizic	la	fotbal”.
•	 OBLIGATORIU	 TABELUL	 DE	 ÎNSCRIERE	 SĂ	
aiBă ataŞat CoPiile De Buletin ale tuturor 
JuCătorilor eChiPei
•	 odată	 înscrierea	 făcută,	 lista	 nu	 mai	 poate	 fi	
modificată
•	 echipa	de	10+1	(portar)
•	 echipa	formată	din	maxim	15	jucători
•	 4	schimbări	/	meci.
•	 se	va	juca	eliminatoriu
•	 repriza	40		min	cu	pauza	de	15	minute
•	 un	jucător	nu	poate	figura	la	două	echipe	-	în	cazul	
în care un jucător este depistat că joacă la două echipe, echipa 
în cauza pierde (la fel în cazul identităţii false).
•	 în	 caz	 de	 egalitate	 se	 trece	 direct	 la	 11	 metri	 (3	
jucători de echipă şi în continuare câte unul)
•	 se	va	disputa	atât	finala	mare	cât	şi	finala	mică		
•			2	cartonaşe	galbene=cartonaş	roşu=	eliminare	din	meciul	
curent-jucătorul poate juca în meciul următor 
•	 la	 roşu	 direct	 jucătorul	 este	 eliminat	 din	 meciul	
curent şi nu participă la următorul meci
•	 injuriile	 la	 adresa	 coechipierilor,	 jucătorilor	 sau	
arbitrilor	=	roşu
•	 în	cazul	în	care	unul	sau	mai	mulţi	componenţi	ai	
unei echipe prezintă un comportament neadecvat în raport 
cu regulile jocului de fotbal, comisia de organizare poate 
dispune eliminarea echipei din competiţie
•	 se	joacă	la	offsaid	
•	 este	 interzis	 consumul	 de	 alcool	 în	 incinta	 bazei	
sportive iar jucătorii în stare de ebrietate sunt eliminaţi
•	 în	incinta	bazei	sportive	nu	vor	sta	decât	jucătorii	

echipelor care joacă, doi antrenori şi comisia de organizare
•	 brigada	de	arbitrii	 este	alcătuită	din	profesori	de	
sport de la liceul tehnologic turceni
•	 în	cazul	în	care	vreuna	dintre	echipe	nu	se	prezintă	
la startul partidei se va consemna victorie la masa verde 
pentru echipa participantă.
PreMii:
locul 1-cupă mare, diplomă, minge
locul 2-cupă medie, diplomă, minge
locul 3-cupă mica,diplomă, minge
toţi participanţii vor primi tricouri inscripţionate zilele 
oraşului turceni.
toate echipele participante vor primi câte o minge.

ProGraM De DeSfăŞurare a MeCiurilor De 
fotBal  oCazionat De zilele oraŞului turCeni
 În urma tragerii la sorţi la care au participat 
reprezentanţii echipelor de fotbal din oraşul turceni şi satele 
aparţinătoare a rezultat următorul program de disputare al 
partidelor	de	fotbal	care	se	desfăşoară	în	fiecare	an	cu	ocazia	
zilelor oraşului turceni:

Joi 20 iunie 
Partida 1- turcenii de Sus -  Murgeşti cu începere de la ora 
16:00
Partida 2- turcenii de Jos -  Gârbovu cu începere de la ora 
18:00
Vineri 21 iunie
Partida 1-       Jilţu-  Strâmba cu începere de la ora 16:00
Partida a 2-   turceni blocuri- Stolojani cu începere de la ora 
18:00
Sâmbătă 22 iunie
Partida1-Va avea loc între învingătoarele din prima partidă 
de joi cu începere de la ora 16:00
Partida 2 Va avea loc între învingătoarele din prima partidă 
de vineri cu începere de la ora 18:00
Duminică 23 iunie
Partida	1	(finala	mică)	între	învinsele	din	cele	2	partide	de	
sâmbătă cu începere de la ora 16:00
Partida	2	(finala)	între	învingătoarele	din	cele	2	partide	de	
sâmbătă cu începere de la ora 18:00.

REGULAMENTUL JOCULUI DE FOTBAL
 Înscrierile au loc în perioada 06-21 iunie pe baza actului de identitate la 
biroul nr.3 (Biroul Agricultură, la d-nul Bogdan Turneanu) din cadrul Primăriei Oraşului 
Turceni.
 Desfăşurare: Întreaga competiţie se va ţine în data de 22 iunie cu începere de la 
ora 10.00, la Casa de Cultură a oraşului Turceni. Concursul se va juca pe categorii de vârstă, 
după următoarea structură:

A.Turneu Open pentru copiii de până la 14 ani (M+f)
Se acordă premii pentru primii trei clasaţi după cum urmează:
Locul 1: cupa mare, tablă mare de şah , diplomă şi tricou inscripţionat “Zilele Oraşului 
Turceni”
Locul 2: cupa cu dimensiuni mai reduse decât în cazul locului 1, tablă de şah, diplomă şi 
tricou inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”
Locul 3:  cupa cu dimensiuni mai reduse decât în cazul locului 2, cutie de şah, diplomă şi 
tricou inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”

B.Turneu Open pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani (M+f)
Se acordă premii pentru primii trei clasaţi după cum urmează:
Locul 1: cupa mare, tablă mare de şah, diplomă şi tricou inscripţionat “Zilele Oraşului 
Turceni”
Locul 2: cupa cu dimensiuni mai reduse decât în cazul locului 1, table de şah, diplomă şi 
tricou inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”
Locul 3: cupa cu dimensiuni mai reduse decat în cazul locului 2, table de şah, diplomă şi 
tricou inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”

C.Turneu Open General(M+f) peste 18 ani
Se acordă premii pentru primii trei clasaţi după cum urmează:
Locul 1: cupa, tablă mare de şah, diplomă şi tricou inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”
Locul 2: cupa cu dimensiuni mai reduse decât în cazul locului 1, table de şah, diplomă şi 
tricou inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”
Locul 3: cupa cu dimensiuni mai reduse decât în cazul locului 2, diplomă şi tricou 
inscripţionat “Zilele Oraşului Turceni”

Participanţii vor veni cu tablele de şah (şi piese) personale.
PREMIEREA: 
Se va acorda tricou personalizat “Zilele Oraşului Turceni” fiecărui  participant.
- 9 cupe (3mari, 3 medii, 3 mici)
- 9 cutii de şah
- 50 de tricouri personalizate
- 9 diplome.
 Se va juca conform graficului de mai sus pe categorii de vârstă. Turneul va fi 
Open şi se va desfăşura în sistem elveţian pe durata a 7 runde. 
 Timpul de joc pentru fiecare masă este de max. 30 de minute. Se va juca după 
sistemul: piesă atinsă, piesă mutată. 
 Participanţii trebuie să aibă asupra lor acte de identitate.
 La concurs participă NUMAI locuitorii cu domiciliul în Turceni. Înscrierile au 
loc în perioada 06-21 iunie.

Regulamentul ConCuRsuluI de taBle
 Se constituie Comisia de organizare şi validare a rezultatelor care va rezolva 
eventualele contestaţii si va ţine evidenţa concursului.

Dl. POPESCU CĂTĂLIN – Responsabil cu organizarea evenimentului
 REGULAMENT
 Pull-urile scoase din joc se pun în mod obligatoriu pe bar, nu se ţin în mână. Zarurile 
sunt valabile numai dacă rămân pe tablă, în poziţia aşezat după aruncare (aruncarea se repetă 
dacă un zar rămâne pe pull).
               Zarurile rămân pe tablă până ce adversarul efectuează mutările. După ce îşi ridică zarurile 
de pe tablă, oponentul poate juca la rândul său. Zarurile aruncate trebuie să atingă, obligatoriu, 
unul din pereţii tablei, oricare (ambele).
               Fiecare linie începe astfel: ambii jucători aruncă câte un zar, cel care are zarul mai 
mare joacă combinaţia formată din zarul său şi zarul adversarului (Ex: jucătorul A aruncă 5, 
Jucătorul B aruncă 3, jucătorul A joacă 5/3). Dacă zarurile sunt egale se repetă aruncarea, până 
la departajare.
                Nu se aplică regula “piesa atinsă, piesa jucată”. Jucătorii pot reveni asupra mutărilor până 
în momentul în care îşi ridică zarurile de pe tablă. Adversarul aşteaptă.
                Concursul se va desfăşura într-o atmosferă-de fairplay şi corectă.
                Contestaţiile se analizează şi se rezolvă pe loc, pentru a nu întrerupe concursul.
SANCţIUNI
Cartonaşul galben se acordă pentru nerespectarea Decalogului jucătorului.
Cartonaşul roşu se acordă o dată cu cel de-al doilea cartonaş galben.
Jucătorul care nu se prezintă la masa de joc în termen de 15 minute de la ora programată pentru 
joc, este penalizat. Jucătorii au dreptul la 5 minute de pauză, cu aprobarea Preşedintelui de 
concurs, dar fiecare 5 minute de întârziere se penalizează cu pierderea unui punct de meci.
Nu există limită de timp pentru disputarea unui meci dar mutările se fac în mod rezonabil, 
pentru a nu deranja adversarul.

PREMII şI RECOMPENSE
Locul I – Cupă mare
Locul II – Cupă medie
Locul III – Cupă mică

Primii 8 clasaţi vor primi câte o cutie de table.
Primii 3 clasaţi vor primi diplome.
Se vor acorda 50 de tricouri inscripţionate cu Zilele oraşului Turceni.
SE JOACĂ AMBELE ZARURI OBLIGATORIU SAU ZARUL POSIBIL, ÎNTÂI ZARUL MARE.
Concursul se va juca Stil open şi se va juca primul la doi. Înscrierile vor avea loc în perioada 06-
14 iunie pe baza actului de identitate la Biroul nr. 3 (fond funciar) din cadrul Primăriei oraşului 
Turceni. FAZA PRELIMINARĂ PE SATE (LOCAţII) va avea loc în zilele de 15, 16 iunie cu 
începere de la ora 10:00. FINALA CONCURSULUI DE TABLE va avea loc la Casa de Cultură 
a oraşului în data de 22 iunie, ora 14:00.
FAZA PRELIMINARĂ:
Stolojani   - Magazin Nicu Aurel
Turcenii de Jos  - Magazin Draghici
Valea Viei           - Magazin Rusu
 Turceni sat + Blocuri - Casa de Cultură
Gârbovu              - Magazin Udrea
Murgeşti             - Magazin Gaiţa
Strâmba Jiu        - Casa parohială
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Ziua Eroilor, prilEj dE cinstirE a cElor 
care s-au jertfit pentru ţară    

”reporterii VerZi” în acţiune -parteneriat Şcolar Bilateral comeniuS

CYMK

 Primăria Oraşului Turceni şi  Consiliul 
Local prin intermediul Casei de Cultură Turceni 
derulează, pentru al doilea an consecutiv, proiectul 
,,Hora strămoşească’’, proiect prin care se încearcă 
revigorarea vechilor tradiţii legate de hora satului, în 
contextul accentuării unicităţii şi autenticităţii culturii 
tradiţionale româneşti în raport cu noua tendinţă de 
uniformizare prezentă.
 În vechime, hora satului reprezenta un 
eveniment major în viaţa comunităţii la care 
participau bătrânii, tinerii şi copiii îmbrăcaţi în straie 
de sărbătoare; un eveniment nelipsit din cursul 
firesc al vieţii de la ţară, parte din stilul de viaţă al 
ţăranilor precum munca la câmp.
 Pentru a nu pierde  ,,firescul” în detrimentul 
modernismului social, în fiecare sat aparţinător 
oraşului Turceni, tarafurile de lăutari au creat o 
legătură cu trecutul, o legătură a oamenilor cu alţi 
oameni datorită muzicii şi jocului popular.
 Anul acesta, prima horă s-a organizat pe 6 
mai  în satul Strâmba-Jiu, după ora 17:00,  fiind în 
acelaşi timp şi o modalitate plăcută pentru săteni de 
a petrece a doua zi de Paşti.
 În această perioadă nici Ansamblul 
,,Brâuleţul’’  al Casei de Cultură Turceni nu şi-a 
pierdut ,,îndemânarea’’, pe 21 mai, de Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, a primit invitaţia de a participa 
la cea de-a IX-a ediţie a Zilei Comunei Călăraşi-Dolj, 
unde alături de toate celelalte ansambluri folclorice 
care vor lua parte la festivitate, au expus frumuseţea 
muzicii, dansului, portului şi tradiţiilor populare din 
zona Gorjului.
 Pe 25 mai 2013, Ansamblul ,,Brâuleţul’’ 
-câştigător al ediţiei precedente- a participat la 
Festivalul Naţional de Folclor şi Meşteşuguri 
Tradiţionale ,, Pe fir de baladă’’ ediţia cu numărul 
37, de la Tg-Jiu, unde a concurat cu cele mai bune 
ansambluri de folclor din ţară. 

„Hora StrămoşeaScă”, 
un proiect  ce încearcă 

revigorarea vecHilor tradiţii

Sunt zilele oraşului, este sărbătoare. Să ne bucurăm de 
fiecare clipă pe care o avem împreună şi să aveţi parte 

de zile senine, fericire şi linişte!  La Mulţi Ani!

Consiliul Local Turceni

Vă urez zile cât mai frumoase pentru această 
festivitate! Să aveţi parte de mult soare în suflet şi să 

vă bucuraţi alături de cei dragi! 
La Mulţi Ani de Zilele Oraşului !

Cilibiu Cristina
Viceprimarul Oraşului Turceni

  În spiritul 
tradiţiei Europene, în 
România, Zilei Eroilor 
i s-a conferit, prin lege, 
statutul de sărbătoare 
naţională. Acest 
eveniment marchează, 
în fiecare an, ziua 
când sunt comemoraţi 
cei căzuţi în războaie 
în marile conflagraţii 
mondiale dar şi cei 
morţi în Războiul de 
Independenţă. Cinstirea 

memoriei celor care s-au jertfit pentru România, protejarea mormintelor eroilor Români, sunt datorii 
sacre ale statului şi ale fiecărui cetăţean. Există, de asemenea, tradiţia de a respecta mormintele 
cetăţenilor străini căzuţi pe teritoriul ţării, indiferent dacă au fost aliaţi sau inamici.
 Cultul eroilor la români, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în 
generaţie a celor căzuţi jertfă pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării, fac parte din conştiinţa, 
sufletul şi credinţa românească. Întreruptă în perioada comunistă, tradiţia comemorării eroilor în 
România cu prilejul Zilei Înălţării Domnului a fost reluată începând cu anii ’90. Astfel, prin Legea 
nr. 48/1995, Ziua Eroilor – principal reper comemorativ al eroilor neamului – a fost proclamată 
sărbătoare naţională a poporului român, fiind reînviat veritabilul cult al eroilor.
 În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paşti, românii sărbătoresc Înălţarea Domnului. 
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea 
Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor. În această zi, în toate bisericile din ţară şi 
străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile 
de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
 Anual, în orașul Turceni, cu prilejul celebrării acestei zile, un loc de frunte îl ocupă numele 
lui Iancu C.Pompilian, fiu al comunei Turceni, eroul de la podul Jiului, care în ziua de 14 octombrie 
1916 a organizat oprirea ofensivei inamice asupra orașului în războiul pentru apărarea patriei 
împotriva ocupanților germani.
 De asemenea, eroii de la Strâmba Jiu nu sunt uitați, în data de 13 iunie, monumentul din 
zona centrală a satului va fi loc de pelerinaj și aducere a omagiului și recunoștinței pentru cei care 
au scris cu sânge în cărțile de istorie destinul poporului român liber și reîntregit.

Încălzirea globală este o realitate a zilelor noastre. 
În perioada următoare sunt prevăzute schimbări ale 
climei care vor determina dispariţia multor specii şi 
reducerea diversităţii ecosistemelor.

Factorii de decizie au stabilit deja principalele 
orientări referitoare la încălzirea globală şi la posibila 
îmbunătăţire a acestei situaţii. Reducerea schimbărilor 
climei din viitor este o ţintă importantă în dezvoltarea 
durabilă. Multe ţări, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, 
urmăresc obţinerea unor tehnologii curate, mai puţin 
poluante. Politicile din domeniu includ reducerea 
emisiilor de gaze, creşterea utilizării energiei regene-
rabile şi creşterea eficienţei energetice. Studiile indică 
un potenţial substanţial pentru reducerea viitoare a 
emisiilor de gaze.

În curriculum-ul din educaţia obligatorie sunt pre-
văzute teme referitoare la încălzirea globală şi energiile 
regenerabile dar identificarea problemei şi găsirea unei 
soluţii necesită acţiuni ale elevilor noştri. Reflectând la 
mediul industrial din jurul lor, elevii identifică soluţii 
posibile pentru îmbunătăţirea propriilor vieţi şi un 
demers constructiv pentru stimularea creativităţii, 
intereselor, cunoaşterii  şi reflecţiei. Una din soluţiile 
identificate este aceea de a edita o revistă în scopul 
prezentării rezultatelor cercetării lor.

Metodele care au rolul de a-i stimula pe elevi sunt 
o necesitate educaţională. Elevii învaţă să îşi asume res-
ponsabilităţi, să lucreze în echipă, să organizeze activităţi 
şi produse care necesită cunoştinţe multi-curriculare. 
Utilizând metode interactive, studiul de caz, jocul 
de rol, brainstormingul, profesorii pot să determine 
un comportament responsabil pentru un mediu mai 
sigur. Toate acestea s-au concretizat în realizarea unui 
proiect european.

Parteneriatul 
şcolar bilateral 
Comenius “Green 
R e p o r t e r s ” 
(Reporteri verzi) 
este realizat de 
Liceul Tehnologic 
Turceni în colabo-
rare cu o instituție 
şcolară din Turcia, 
Adıyaman Fen Lisesi 
din Adıyaman. 
Proiectul benefi-
ciază de sprijinul 
f i n a n c i a r  a l 
Comisiei Europene 
prin Programul 
de Învăţare pe 
t o t  P a r c u r s u l 
vieţii – Programul 
Sectorial Comenius. 
Proiectul va f i 
implementat pe o 
perioadă de 2 ani 
şcolari, 2012-2014.

Proiectul im-
plementat de Liceul 
Tehnologic Turceni 
are ca scop forma-

rea competenţelor cognitive în domeniul protecţiei 
mediului, dar şi a abilităţilor şi valorilor necesare pentru 
manifestarea atitudinilor de cetăţean european.

Elevii, profesorii şi părinţii vor promova o strategie 
pentru un mediu verde şi sigur prin:

- editarea unei reviste care să prezinte opiniile 
elevilor despre problemele de mediu promovând 
utilizarea limbilor străine

- implicarea elevilor într-un proces constructiv 
care să implice analiza cazurilor identificate în mediul 
industrial din comunitate

- dezvoltarea de cercetări în mediul industrial 
pentru identificarea de resurse eficiente pentru energia 
regenerabilă

- identificarea de exemple de bună practică în 
mediul partenerilor lor

- realizarea de resurse de e-learning despre 
probleme de mediu

- implicarea elevilor în simulări şi joc de rol vizând 
variate aspecte ale responsabilităţii civice

- stimularea responsabilităţilor de cetăţean activ 
referitor la problemele de mediu

Toate elementele de mediu sunt într-o strânsă 
conexiune cu  competenţele lingvistice, competenţa 
comunicativă fiind în principal cea vizată.

Proiectul nostru are un impact multiplu asupra 
competenţelor studenţilor. Implicarea în activităţi 
care demonstrează atitudini de cetăţeni responsabili 
militând pentru un mediu mai sigur, învăţarea limbilor 
străine şi utilizarea computerului pentru exprimarea 
creativităţii lor sunt extrem de valoroase şi o investiţie 
în viitorul elevilor noştri în context european.

În luna mai, elevii şi profesorii turci au participat la 

reuniunea de proiect organizată la Turceni de partenerii 
lor români.

Poluarea a determinat probleme reale şi schim-
barea climei iar activităţile au fost centrate pe acest 
aspect. Dezvoltarea de atitudini responsabile a devenit 
o necesitate şi un posibil răspuns la viitoarele cerinţe 
ale societăţii.

Oportunitatea schimbării de idei şi de materiale 
cu elevii din alte ţări europene este importantă pentru 
elevii  noştri deoarece ei pot să îşi îmbunătăţească 
competenţele lingvistice  dar şi să se implice într-un 
demers proactiv în problemele de mediu. Utilizând 
diverse metode - studiu de caz, joc de rol, brainstor-
ming, cercetare, vizite de studiu -, profesorii şi elevii 
sunt capabili să determine comportamente responsabile 
pentru un mediu mai sigur.

Îmbunătăţirea competenţelor studenţilor, promo-
varea celor mai bune metode interactive de învăţare, 
situaţiile reale de comunicare au ca scop îmbunătăţirea 
procesului de învăţare, resursele în format electronic 
reprezentând o ţintă importantă a demersului grupului 
ţintă.

Participanţii – 22 elevi, 7 profesori şi echipa mana-
gerială - sunt activ implicaţi în producerea rezultatelor 
proiectului, acestea demonstrând interesul şi munca lor 
în cadrul proiectului.

În cele ce urmează prezentăm câteva activităţi 
derulate în perioada reuniunii de proiect desfăşurate 
în România, reuniune în care s-au implicat activ elevii 
şi profesorii români şi turci dar şi echipa managerială 
a Liceului Tehnologic Turceni şi comunitatea locală 
reprezentată de dl. primar Gîlceavă Dumitru şi părinţii 
elevilor implicaţi în proiect.

Vizita de documentare la Salina Râmnicu Vâlcea a 
fost centrată pe descoperirea a noi soluţii de amenajare 
a mediului. Echipele de proiect au avut posibilitatea să 
analizeze posibilităţi de integrare a activităţilor umane 
într-un mediu mai puţin obişnuit cu influenţe pozitive 
asupra sănătăţii.

Pentru identificarea unor zone geografice diferite 
şi analiza acestora, procesul de documentare a vizat 
Cazanele Dunării şi Porţile de Fier. Vizita de docu-
mentare la Centrala Energetică Oltenia – Sucursala 
Termocentralei Turceni a oferit posibilitate studierii 
unor soluţii inovatoare de protecţie a mediului imple-
mentate de specialiştii centralei.

Elevii şi profesorii din Turcia au pregătit un pro-
gram cultural-artistic în care ne-au prezentat tradiţiile şi 
obiceiurile din regiunea Adıyaman, urmând ca în luna 
octombrie 2013, elevii şi profesorii români să prezinte 
un program similar în Turcia în cadrul reuniunii de 
proiect organizată de partenerii turci.

Reuniunea de proiect organizată de Liceul 
Tehnologic Turceni a reprezentat o experienţă de 
neuitat pentru toţi participanţii. Acest proiect se doreşte 
începutul unui drum de succes în domeniul proiectelor 
si parteneriatelor europene implementate de cadrele 
didactice şi elevii Liceului Tehnologic Turceni.

Această publicaţie reflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi Comisia Europeană nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor 
pe care le conţine.
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manifeStările organiZate de „Zilele orașului turceni” 

1 iunie - Ziua copilului

„Zilele Oraşului Turceni” vor avea 
parte anul acesta de  un program de 
manifestări, ce urmează a se desfăşura, 
în perioada 22 – 23 iunie 2013. Acesta 
are în vedere, în principal, antrenarea 
unor largi segmente ale populaţiei la 
viaţa comunitară, concentrând atenţia 
asupra valorilor reprezentative, care 
asigură nota distinctă a personalităţii 
oraşului nostru.

Aşadar, Consiliul Local, Primăria şi 
instituţiile sale componente vor pune 
în mişcare mai activ şi mai elocvent o 
serie de activităţi tradiţionale ca şi unele 
din sfera adiacent complementară, din 
imediata actualitate.

Un astfel de program, de sărbătorire, 
va fi o invitaţie directă a autorităţii 
locale de a fi împreună cu majoritatea 
cetăţenilor în aceste zile, dar va fi, 
deopotrivă, şi un prilej potrivit pentru 
a asigura ospitalitatea unor invitați.

Având în vedere importanţa şi 
diversitatea acestor manifestări, vă 
invităm să participaţi, cu mic şi mare, la 
sărbătorirea Zilelor Oraşului Turceni.

SâMBăTă, 22 IUNIE

- ora 09.00 - concursul de șah la Casa 
de Cultură a orașului Turceni

- ora 10.00 -  concursul de interpretare 

Tip-Top Mini-Top
- ora 14.00 - concursul de table la Casa 

de Cultură
-ora 17.00 -  spectacol de jocuri popula-

re, muzică ușoară și populară (aproximativ 
3 ore)

SPECTACOL ARTISTIC:

Nicușor Micsoniu    
20.00-20.45

Olguța Berbec    
20.45-21.30 

Văru Săndel     
21.30-22.15

jean de la Craiova    
22.15-23.00

What s Up                    
23.00-23.45

M.C. d.j Tomy    
23.45-00.30

 
dUMINICă, 23 IUNIE

-ora 06.30 -  concursul de pescuit la 
balta Murgești

-ora11.00- Parada Portului și festivalul  
de jocuri și muzică populară

-ora14.00- festivalul concurs ,,Pe 
dunghiţa jiului’’(aproximativ 4 ore)

-ora 17.00 – finala Campionatului de 
fotbal – Stadionul orașului Turceni

SPECTACOL ARTISTIC 

Triton, Oana&Alex   
19.30-20.10

CYMK

  

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o 
zi minunata și un an plin de realizari. La Mulți Ani cu 

ocazia sărbătoririi Zilelor Oraşului Turceni!

Gîlceavă dumitru
Primarul Oraşului Turceni

Ziua Copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de 
a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea şi familia 
noastră, de a aprecia şi iubi copiii şi de ce nu, de a-i pregăti 
pentru un viitor sănătos, fericit şi plin de succese.

Pe parcursul acestui eveniment, participanții au putut asista 
la un spectacol oferit de interpreți şi formații cunoscute de 

muzică uşoară, populară şi de petrecere pe scena amplasată 
în satul Murgeşti, spectacolul fiind animat de prezentatori, 
întregul eveniment fiind dedicat în special copiilor.

Elevii Liceului Tehnologic Turceni şi ai structurilor 
subordonate au participat la concursurile organizate de 

profesorii liceului cu sprijinul Primăriei Turceni, ziua fiind 

încheiată de un foc de artificii.
Atracţiile principale ale acestui eveniment au fost 

programul de jocuri şi concursuri desfăşurat de-a lungul 
zilei precum şi programul artistic organizat de Primăria 
oraşului Turceni şi Consiliul Local. 

ProGraMul ManifeStărilor:

Rilă Iepurilă şi Mickey Mouse
Leo Cosma şi Formaţia Best VPD
Cornelia Tică
Loredana Feraru
Claudia Ghiţulescu
Daniela Gyorfi.

Luminița Țicleanu    
20.15-20.45

Maria Loga     
20.45-21.30

Ruby și trupa de dans   
21.30-22.15

Andreea Bălan și trupa de dans  
22.15-23.00

focul de artificii    
23.00-23.10

fESTIVALUL BERII –  VA AVEA 
LOC ÎN PERIOAdA 13-14 IULIE

Loredana feraru
Cornelia Tica
Ionela Moruntan
Claudia Ghiţulescu
Maria Loga
dj Ryno și Silvia cu trupa de dans
Leo Cosma și formaţia Best VPd
Izabela Tomita
Anca Mărginean
Oana&Alex
Luminita Ţicleanu
Triton
daniela Gyorfi și MC Geo cu trupa de 

dans.
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Țară carpatină și de dor nestins
lacrimă de dac
cui nu-i ești pe plac
când te cântă-n lan
ciocârlia în triluri
Iar eu din caval îți doinesc întruna
Scumpul meu ardeal.
Mai în jos, pe prut,
lângă o cișmea
lacrimă de dac
Încolțită-n gene
Mi-ai brăzdat obrazul
dar mi-ai dat putere
Basarabia,
ai rămas aceeași, precum fiul meu
la răscruci de drumuri
doar cu dumnezeu.
Sub albastru cer, din latină stea
pâna într-o zi când te va chema
românia, mamă să cinezi cu ea.
lacrimă de dac, încolțită-n pietre
de atâta dor, cine te va crede

că ai tăi feciori vor trece carpații
Şi pe pod de flori, vor îngenunchea
Sărutându-și frații.
Spune-mi pelerin, în umbletul tău
este o altă limbă, ca și graiul meu
Să-ți aline dorul când îți este greu?
Sau sub cer vreo stea precum țara mea?
de la tisa întinsă până-n Mehedinți
unde ai tăi părinți au săpat în stâncă
Şi au făcut fereastră ca să curgă lin
dunărea albastră,
Iar bunicul Mircea și Ştefan cel Mare
tot din stropi de lacrimi
ne-au făcut o “mare”
cine atunci  vor anii să ne fie
lin coșmar din vis, “dă-le doamne lor”
ceea ce ne vor,
…nouă câmpul nins!

Vasiluţă Gheorghe
Sat Gârbovu, oraş turceni

BalaDă
LACRIMă dE dAC

 
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
informează cu privire la aprobarea de către Comisia Europeană, 
a 22 de programe destinate să promoveze produsele agricole în 
Uniunea Europeană şi în ţările terţe.
 Programele, care în majoritate au o durată de trei ani, 
beneficiază de un buget total de 71,94 de milioane euro, la care UE 
contribuie cu 35,97 de milioane euro. 
 Programele selectate acoperă uleiul de măsline, laptele 
şi produsele lactate, carnea, fructele şi legumele proaspete şi 
prelucrate, produsele ecologice, ouăle, vinurile şi băuturile spirtoase, 
produsele horticole, precum şi produsele de calitate înregistrate şi 
protejate ca DOP (denumiri de origine protejate), IGP (indicaţii 
geografice protejate) şi STG (specialităţi tradiţionale garantate). 
 Din cele 22 programe aprobate, 16 vizează piaţa internă, 
iar 6 vizează ţările terţe. Două dintre programele selectate au fost 
propuse de mai multe state membre. ţările terţe / regiunile vizate 
sunt: Rusia, China, America de Nord, Asia de Sud-Est, Norvegia, 
Elveţia, Ucraina, India şi Coreea de Sud.
 În cadrul programelor aprobate se găseşte şi programul 
propus de SC Sonimpex Topoloveni SRL (România), în comun cu 
un consorţiu de producători de produse DOP / IGP din Grecia.
 Programul multiţări (RO-EL) are o durată de 3 ani, un 
buget total de 4.180.110 euro, din care partea aferentă României 
reprezintă 981.613 Euro.
Produsele ce vor fi promovate prin program sunt :
•	româneşti	-	Magiunul	de	prune	Topoloveni
•	 greceşti	 -	 diferite	 produse	 cu	 Denumire	 de	 Origine	 Protejată	
şi Indicaţie Geografică Protejată. –produs de SC Sonimpex 
Topoloveni SRL;
 ţările vizate de program sunt : Elveţia, Norvegia, Federaţia 
Rusă.
 Contractul de finanţare între APIA şi SC Sonimpex 
Topoloveni SRL se poate încheia în termen de 90 de zile de la data 
notificării deciziei de aprobare de către Comisia Europeană, după 
acestă perioadă fiind necesară aprobarea prelungirii termenului de 
către Comisia Europeană.
 Lista completă a programelor şi a bugetelor aprobate este 
disponibilă la adresa electronică: http://ec.europa.eu/agriculture/
promotion/campaigns/index_en.htm
 Informaţii relevante referitoare la politica UE în domeniul 
calităţii produselor agricole pot fi accesate la adresa electronică: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm.

SerViCiul relaŢii Cu PuBliCul Şi CoMuniCare

PRoGRAME APRobATE PENTRu PRoMoVAREA 
PRoDuSELoR AGRICoLE îN uNIuNEA EuRoPEANĂ

 Un vechi proverb spune că, este 
mult mai uşor să previi, decât să vindeci. În 
acest sens, ţara noastră a fost binecuvântată 
de existența a numeroase leacuri naturale 
deoarece clima şi relieful permit dezvoltarea 
unei flore bogate şi variate. Din cele mai 
vechi timpuri au existat persoane care au 
fost atrase de misterul efectelor vindecătoare 
ale plantelor.    
 Plantele medicinale sunt armele 
esenţiale are medicinii naturiste. Datorită 
efectelor medicinale pe care unele plante 
s-au dovedit a le avea, oamenii le-au ales 
în scopul de a vindeca sau măcar ameliora 
diverse afecţiuni. Natura se află într-o 
continuă schimbare, unele specii dispar, 
altele se nasc şi unele străbat timpul. Vă 
prezentăm câteva dintre plantele lunii mai 
şi efectele lor benefice: 
 Pătlagina (Plantago Major, 
Plantago Media, Plantago Lanceolata) 
 Este o plantă comună. În 
scop medicinal sunt utilizate frunzele 
şi rădăcinile, culese din mai până în 
octombrie. Frunzele se taie de la suprafaţa 
solului, pe timp uscat, după ce s-a ridicat 
roua, iar rădăcinile se scot din pământ şi se 
spală. Uscarea se face la umbră, în încăperi 
aerisite. Acestea au efect în cazul bronşitelor 
cronice, laringitelor, ulcerului, rănilor 
purulente sau arsurilor, stomatitelor. 
 Socul (Sambucus Nigra)
 Este un arbust de talie mare, 
prezent atât în zonele de câmpie, cât şi în cele 
montane. De la soc se recoltează florile care 
au proprietăţi sudorifice şi diuretice. Faceţi 
această operaţiune la începutul înfloririi 
(când 75% din flori sunt înflorite), pe timp 
frumos, după ce se ridică roua, folosind o 
foarfece şi tăind imediat de sub locul de 
ramificare. Puneţi florile la uscat în soare 

puternic. Deoarece produce transpiraţie 
puternică, se foloseşte la combaterea gripei. 
 Muşeţelul (Matricaria 
Chamomillae)
 Este o plantă ierboasă de 
câmpie. Florile se recoltează fie cu mâna, fie 
cu piepteni speciali din aprilie – mai, până 
în august. Evitaţi totuşi pajiştile apropiate 
de şosele, căci florile se încarcă cu plumb 
şi devin toxice. Se spune că cel mai bun 
moment al recoltării este în timpul prânzului 
şi în zilele însorite. Florile culese aşezaţi-
le în strat subţire pe o hârtie şi lăsaţi-le la 
uscat într-o cameră bine aerisită. Muşeţelul 
are proprietăţi antiinflamatorii, antiseptice, 
analgezice, antispastice, antialergice, 
sudorifice, emoliente, anestezice locale şi 
cicatrizante. 
 Trifoiul Alb (Trifolium 
Repens)
 Este o plantă ierboasă. Florile 
se recoltează în perioada de înflorire, din 
mai până în septembrie, ca şi muşeţelul, 
şi se pot usca la soare. Acestea au acţiune 
decongestivă, antiinflamatorie, fiind 
eficiente, în combaterea gripei. De 
asemenea, ajută la eliminarea apei în exces 
din ţesuturi, stimulează pofta de mâncare şi 
fixează calciul în oase. 
 Salcâmul (Robinia 
Pseudacacia)
 Arbore răspândit de la câmpie 
până în zona montană, este folosit adesea 
la înfiinţarea perdelelor de protecţie de-a 
lungul şoselelor. De la salcâm se recoltează 
florile prin strujire, apoi se lasă la uscat 
la soare sau la umbră, în camere bine 
aerisite. Florile de salcâm sunt un adevărat 
pansament gastric în gastritele hiperacide, 
dar şi un antidepresiv excelent. Efectul 
uşor sedativ linişteşte stările de nervozitate 

şi iritabilitate, fiind un calmat foarte bun 
pentru persoanele stresate sau care suferă 
de migrene. 
 Trei fraţi pătaţi (Viola 
tricolor)
 Reprezintă varianta sălbatică 
a panseluţei cultivate. La noi în ţară poate 
fi întâlnită în mai toate zonele, însă în 
zona judeţului Olt această specie abundă, 
întinzându-se pe hectare întregi, de parcă 
ar fi semănată. Este o plantă foarte bună 
în purificarea organismului. Se recoltează 
de la bază cu secera şi se usucă în încăperi 
aerisite. 
 dudul alb şi negru (Morus 
Alba şi Morus Nigra)
 Este arborele de 10-15 m 
ale cărui fructe puternic pigmentate le 
cunoaştem din copilărie. De la dud se 
recoltează frunzele (nu doar fructele). După 
uscare acestea se folosesc în infuzii contra 
diabetului şi diareei. 
 Urzica vie (Urtica dioica)
 Este o plantă erbacee foarte 
cunoscută, întâlnită în aproape toate zonele 
ţării. În luna mai se recoltează frunzele 
pentru a le păstra în restul anului. Ele curăţă 
organismul de toxine şi îl întăreşte, prin 
prezenţa fierului şi a vitaminelor A, B2, C, 
K. 
 Rostopasca (Chelidonium 
Malus)
 Este o plantă ierboasă care se 
găseşte cel mai adesea pe lângă garduri, 
clădiri părăsite. De la rostopască se 
recoltează toată planta, dar fără să smulgem 
şi rădăcina. Trebuie lăsată mult timp la 
uscat, pentru că se usucă foarte greu, 
fiind plină de apă. Se foloseşte în special 
ca stimulent al funcţiei hepatice, hepatite 
cronice, colicistite. 

PLANTELE MEdICINALE ŞI EfECTELE LOR BENEfICE ASUPRA 
SăNăTăŢII ORGANISMULUI UMAN

 Câinii comunitari reprezintă o 
problemă stringentă cu care se confruntă 
oraşul nostru. Deoarece fostul adăpost 
din apropierea islazului din satul Jilţu a 
fost considerat impropriu pentru a mai 
găzdui aceste patrupede, administraţia 
locală s-a aflat în imposibilitatea de a 
mai gestiona fenomenul, iar prezenţa 
maidanezilor pe străzile oraşului continuă 
să fie una dezagreabilă, am apelat din nou 
la opinia publică, discutând cu cetăţenii 
oraşului acest aspect. Sondajul efectuat 
pe site-ul Primăriei oraşului arată că 
majoritatea celor care şi-au exprimat 
părerea susţin necesitatea creării unui 
adăpost care să respecte condiţiile cerute 
de legile şi reglementarile în vigoare. 
Nu ne propunem să creăm divergenţe 
pe această cale ci să găsim împreună 
soluţii viabile care, aplicate, să conducă la 
rezolvarea situaţiei.

 Ce părere aveţi despre 
construirea unui adăpost pentru 
câini? Conform legislaţiei în vigoare şi 
normelor europene, trebuie construit 
un adăpost pentru câini, în care să 
fie	 sterilizaţi,	 vaccinaţi	 şi	 eliberaţi,	
rămânând în adăpost permanent doar 
cei agresivi.

foarte bună - 84.6%
Bună - 7.7%
Nu prea bună - 0%
Nu e necesară - 7.7%

Declaraţiile culese au arătat, însă, că 
părerile sunt împărţite:

Elena, 32 de ani:
 Eu cred că soluţia cea mai bună 
o reprezintă eutanasierea lor. Decât să se 
investească bani în adăposturi, hrană, 
vaccinuri etc.., prefer ca aceşti bani să fie 
investiţi în grădiniţe şi şcoli!!! Copiii noştri 
vor aduce bani la buget ca să avem pensii 
într-o zi, nu maidanezii!!!

Mari, 28 de ani:
 Nu se pune în discuţie dacă 
să fie construit adăpostul sau nu! 
“CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE, 

ARMONIZATĂ CU NORMELE 
EUROPENE” ........orice oraş civilizat 
trebuie să aibă un astfel de adăpost....
sau Oraşul Turceni nu se încadrează în 
aceste norme?! De fapt, care este tema 
sondajului? Costurile de construire şi 
întreţinere anuală? Eficienţa acestei 
investiţii depinde în mod direct de modul 
în care Primăria înţelege să gestioneze 
acest aspect...cine este constructorul, cine 
se va ocupa de administrarea adăpostului 
etc.? EUTANASIEREA NU E O SOLUŢIE 
NICI MĂCAR LEGALĂ. Nu cunosc 
legislaţia, dar aşa zice D-l Primar....
Conform legislaţiei în vigoare şi normelor 
europene....clar pentru toţi locuitorii!

Maria:
  Cred că trebuie ştiut mai întâi 
de locuitorii Oraşului Turceni că a mai fost 
un adăpost construit de Primăria Turceni 
pentru câinii vagabonzi în incinta fostului 
C.A.P. Ce fine a făcut?

O pensionară: 
 Cred că ar trebui şi oamenii 
să conştientizeze această problemă şi să 
nu mai dea câinii afară pe poartă, fie că 
sunt bolnavi, fie că sunt bătrâni sau pur 
şi simplu s-au înmulţit. Eu personal am 
fost martoră la un asemenea gest şi nu 
mi s-a părut corect, ba chiar m-a revoltat 
şi am ajuns în conflict cu protagonista 
acestui act. Cred că primăria ar trebuie să 
gestioneze cumva, cu ajutorul medicilor 
veterinari şi statutul celor ce au câini în 
gospodărie şi să-i amendeze pe cei care fac 
asemenea gesturi. Ne-am umplut de câini 
“comunitari”!

Mihai, 30 de ani:
 Eu cred că şi eutanasierea este 
o soluţie, deşi nu o îmbrăţişez cu inima 
deschisă. Dar pentru câinii bolnavi, 
bătrâni etc, cred că este o soluţie. Nu 
ştiu cât loc mai este în adăpostul pentru 
câini, dar dacă nu mai avem loc, ce soluţie 
există? Lăsarea lor pe străzi sau”curăţirea” 
lor chiar dacă asta implică eutanasierea?

Georgiana, 29 de ani:
 Eu iubesc animalele, dar 

fenomenul ăsta a luat amploare şi deja 
ni se mai pune o etichetă proastă. Nu ştiu 
ce soluţie ar fi mai eficientă dar pe care 
şi primăria să o rezolve. Oare de atâţia 
ani nu s-a discutat suficient încât să se 
cunoască şi opinia publică?

Maria, 62 de ani, pensionară: 
 Să fie strânşi toţi şi să se 
urmărească de unde vin alţii.

Lucian:
 Problema legată de câini 
vine de la locuitorii de la sate. Aceştia 
abandonează constant câini în Turceni, 
întrucât refuză să îşi sterilizeze animalele. 
Lucrăm asupra efectului dar nu înlăturăm 
cauza. O campanie de sterilizare în masă 
ar fi totuşi binevenită. În legătura cu 
drumul de acces, chiar nu se poate face 
nimic? Am mers pe el weekendul trecut 
şi este într-o stare foarte proastă. Dacă 
consililul judeţean refuză, este posibil ca 
primăria noastră să facă asfaltarea? Până 
la urmă este vorba de interesul nostru, 
local. 

Ştefan, 14 ani, elev:
 Cred că trebuie duşi toţi cât mai 
departe de oraş. Sunt foarte periculoşi, mie 
chiar îmi este frică de ei.

Marin, 65 de ani:
 Până la urmă îi şi eutanasiem, 
ce să facem dacă nu mai scăpăm de ei? Dar 
nu ştiu dacă este voie. Asta e, o mulţime de 
probleme iar asta cu câinii ne pune capac.

Mirela, 37 de ani, casnică:
 Orice, dar numai să nu mai fie 
în libertate. A venit primăvara şi timpul de 
a merge cu copiii în parcuri. Nu cred că 
vrem să împărţim aceste locuri cu câinii 
comunitari şi mizeria lor şi trebuie găsită 
de îndată o soluţie umană şi legală  care să 
rezolve această problemă. 

Ana-Maria:  
 Problema câinilor nu este cea 
mai importantă. Ar fi bine dar mai întâi 
să faceţi canalizări şi să băgaţi apă. 

IubIm anImalele - Ce faCem Cu CâInII de pe stRăzI?
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TELEfOANE UTILE

SPITAL  -   0253.335.034 / 0253.335.035
PRIMăRIE – 0253.335.024 / 0253.335.026

POLIȚIE  - 0253.335.007
POLIȚIA LOCALă – 0756.055.347
CEZ dERANjAMENTE  - 0251.929

 dISTRIGAZ  - 0253.335.660  SALVARE – 112
POMPIERI – 0253.334.212

dIRECTOR S.C. TURCENISAL S.R.L.
( societatea de salubrizare ) - 0745/386792

dIRECTOR SERVICIUL PUBLIC dE AdMINISTRARE A 
dOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT ŞI AL SISTEMULUI dE ALIMENTARE 

CU APă -  0754030986
 AkTA 0353.524.273

TERMOCENTRALA – 0253.335.045
TELEfON ROBOT TAXE ŞI IMPOZITE 

0253.334.326 – Număr nou unde cetățenii în baza introducerii 
C.N.P.-ului se pot informa

asupra taxelor și impozitelor.
BIROUL STARE CIVILă - 

Tudorascu Alexandru  
tel. : 0756055342, 0253335008

hotărâri -  consiliul local al oraşului turceni

LISTĂ conSILIerI 
LocaLI

1. sÎrBu Victor - usl 
2. traşcă constantin - usl
3. ciliBiu cristina - usl
4. dinu  ion - usl 

5. Mănoiu octaVian - usl  
6. Burada nicolaE - usl
7. ioniţoiu Marius - usl 
8. făinişi MaGDalena - usl
9. DuMitraşcu ion - prM 
10. costEscu Florin constantin   - 
unpr

11. tudoroaia alEXandru - ppdd
12. cornEscu doru ion - pdl 
13. ureZanu GriGore - pDl
14. nicolaE FloarEa  - pdl 
15. ManolacHE Florina aurora - 

pdl

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului 
local al oraşului Turceni pe anul 2013 
Art. 1 . Se aprobă  bugetul local al oraşului 
Turceni pe anul 2013
Art. 2 . Se aprobă programul anual de investiții 
pe anul 2013 al autorităţii contractante – 
Consiliul Local Turceni 
Art. 3 . Se aprobă  bugetul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, pe anul 2013.
Art. 4 . Se aprobă bugetul Casei de Cultură 
Turceni Turceni, pe anul 2013.
Art. 5 . Se aprobă bugetul Serviciului Public 
Turceni, pe anul 2013.
Art. 6 .   Se aprobă  bugetul Liceului Tehnologic 
Turceni , pe anul 2013.

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea  procedurilor 
legate de evaluarea managementului Casei de 
Cultură Turceni 
Art. 1  Se aprobă evaluarea managementului  
Casei de Cultură Turceni, în data de 15.04.2013, 
ora 11.
Art. 2. Se aprobă componența comisiei 
pentru organizarea şi desfăşurarea evaluarii 
managementului Casei de Cultură Turceni, 
formată din 5 membri.
Art. 3. Se aprobă componența comisiei pentru 
rezolvarea contestațiilor privind evaluarea 
mangementului Casei de Cultură Turceni, 
formată din 5 membri.
Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului Casei 
de Cultură Turceni.
Art. 5. Se aprobă etapele de evaluare a  
managementului Casei de Cultură Turceni:
    a) analiza raportului de activitate;
    b) susţinerea raportului de activitate de către 
manager în cadrul unui interviu.

3.HOTĂRÂRE privind  aprobarea organigramei 
şi  statului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al Primarului oraşului Turceni, 
SPCLEP Turceni şi aparatul permanent al 
Consiliului Local Turceni
Art.1.Se aprobă organigrama pentru aparatul 
de specialitate al Primarului oraşului Turceni, 
SPCLEP Turceni şi aparatul permanent al 
Consiliului Local Turceni. 
Art.2.Se aprobă Statul de funcții pentru aparatul 
de specialitate al Primarului oraşului Turceni, 
SPCLEP Turceni şi aparatul permanent al 
Consiliului Local. 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui 
parteneriat
Art. 1.Se aprobă parteneriatul dintre oraşul 
Turceni, prin Consiliul Local Turceni, cu sediul 
în oraşul Turceni, Str. Muncii, nr. 12, județul 
Gorj şi Liceul Tehnologic Turceni, cu sediul în 
oraşul Turceni, Str. Culturii, județul Gorj, în 
vederea pregătirii şi implementării proiectului 
„Vine iepuraşul de paşte” ce se va desfăşura în 
luna aprilie 2013. 
Art. 2.  Se aprobă mandatarea Primarului 
Oraşului Turceni , domnul Gîlceavă Dumitru, 
să semneze Acordul de Parteneriat,  ce se va 
încheia cu ocazia realizării proiectului mai sus 
menționat. 
Art. 3. Se aprobă alocarea unei sume de bani 
pentru achiziționarea materialelor necesare 
realizării parteneriatului menționat la art. 1 .
Art. 4. Se aprobă alocarea unei sume de bani 
pentru achiziționarea unor cărți în vederea 
premierii elevilor participanți la concursul 
”Cine ştie câştigă”.

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea manifestărilor 
organizate cu ocazia Zilei Eroilor
Art. 1 Se aprobă alocarea unei sume de bani 
pentru  organizarea manifestărilor ocazionate 
cu prilejul Zilei Eroilor din data de 13 iunie 
2013.
Art. 2 Se aprobă Programul de activităţi şi 
devizul estimativ al cheltuielilor necesare 
organizării manifestărilor legate de sărbătorirea 
Zilei Eroilor.
Art. 3 Se împuterniceşte primarul oraşului să 
dispună la constituirea unei comisii în vederea 
organizării acestui eveniment.

6.HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de țeavă 

refolosibilă
Art. 1.  (1) Se aprobă achiziţionarea unei 
cantități de 200 m de țeavă refolosibilă, de la 
CEO Turceni, din care 100 m având diamentrul 
de 406,4 mm şi 100 m cu diamentrul de 508 
mm.      
(2) Se alocă o suma de bani în vederea achiziției 
materialelor menţionate la alin 1 .

7.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de 
bani Asociaţiei Sportive ştiinţa Turceni.
Art. 1. Se aprobă alocarea unei sume de bani de 
la bugetul local al oraşului Turceni, Asociaţiei 
Sportive ştiinţa Turceni cu sediul în oraşul 
Turceni, județul Gorj, pentru finanțarea unor 
cheltuieli. 

8.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
documentației tehnico- economice pentru 
obiectivul ”Achiziție şi montaj copertină din 
izopan cu tâmplărie PVC şi plăci panel pentru 
generatorul de curent al Primăriei Turceni”
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-
economice pentru obiectivul ” Achiziție şi 
montaj copertină din izopan cu tâmplărie PVC 
şi plăci panel pentru generatorul de curent al 
Primăriei Turceni’’
Art. 2. Programul achizițiilor publice şi Lista 
de investiții ale oraşului Turceni pe anul 2013 
se vor modifica pentru a cuprinde obiectivul 
de investiții menționat la art.1 din prezenta 
hotărâre.

9.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului SC 
TURCENISAL SRL, pe anul 2013
Art. 1.  Se aprobă  bugetul de venituri şi 
cheltuieli al SC TURCENISAL SRL Turceni, 
pe anul 2013.
Art.2. Se mandatează domnul Rădoi Minel, ca 
reprezentant al Consiliului Local Turceni să 
voteze ”pentru” în vederea aprobării bugetului 
de venituri şi cheltuieli prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, în Adunarea Generală a SC 
Turcenisal SRL Turceni. 

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii 
din funcțiune, casării, şi valorificării unor 
mijloace fixe  
Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune, 
casarea şi valorificarea mijloacelor fixe, 
proprietate a oraşului Turceni.
Art.2. Se împuterniceşte domnul Gîlceavă 
Dumitru, primarul oraşului Turceni, să 
numească Comisia de casare şi de valorificare.
Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea 
mijloacelor fixe, menționate la articolul 1 
constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului 
local al oraşului Turceni. 

11.HOTĂRÂRE privind constituirea 
CLUBULUI SPORTIV şTIINţA TURCENI

Art.l.  Se aprobă participarea Consiliului local 
al oraşului Turceni ca membru fondator la 
înfiinţarea clubului sportiv, persoană juridică 
de drept privat, autonomă, neguvernamentală, 
apolitică, fără scop lucrativ, de utilitate publică 
sub denumirea de “CLUB SPORTIV şTIINţA 
TURCENI”. 
Art. 2.Se aprobă participarea Consiliului local 
al oraşului Turceni la patrimonial iniţial al 
Clubului Sportiv “ştiinţa Turceni” în valoare 
de 800 de lei, cu suma de 720 lei, restul până 
la sută la sută urmând a fi completat de către 
asociaţi.
Art.3. Se împuterniceşte domnul Gîlceavă 
Dumitru, din partea Consiliului Local, să 

semneze Actul Constitutiv şi statutul Clubului 
Sportiv ştiinţa Turceni.
Art.4. Se aprobă Statutul şi Actul constitutiv al 
“CLUBULUI SPORTIV şTIINţA TURCENI”.
Art.5. Se împuterniceşte domnul Mărgineanu 
Nicuşor Lucian, administrator al A.S. şTIINţA 
TURCENI, să procedeze la îndeplinirea 
tuturor formalităţilor de înregistrare şi 
constituire a “CLUBULUI SPORTIV şTIINţA 
TURCENI”, să semneze toate documentele 
necesare, precum şi orice alte acte, documente, 
notificări sau cereri a căror semnare poate 
deveni necesară în legătură cu înfiinţarea şi 
funcţionarea “CLUBULUI SPORTIV şTIINţA 
TURCENI”. 

12.HOTĂRÂRE privind darea în folosință 
gratuită a unui imobil din domeniul privat al 
Oraşului Turceni
Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a 
imobilului situat în Str. Sf. Gheorghe, bl.40, 
sc.4, ap.2, Oraş Turceni, Județul Gorj, care face 
parte din domeniul privat al Oraşului Turceni, 
Asociației “ Grupul de Acțiune Locală Sudul 
Gorjului”, în vederea constituirii sediului 
social.

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
manifestărilor organizate cu ocazia Festivalului 
berii în oraşul Turceni
Art. 1 .Se aprobă parteneriatul dintre oraşul 
Turceni, prin Consiliul Local Turceni, cu sediul 
în oraşul Turceni, str. Muncii nr. 12, jud. Gorj 
şi SC Beauty Triton SRL, cu sediul în oraşul 
Țicleni, județul Gorj, în vederea pregătirii şi 
implementării proiectului ”Festivalul berii 
în parteneriat cu Tuborg România” ce se va 
desfăşura în 13-14.07.2013.
Art. 2. Se aprobă mandatarea Primarului 
Oraşului Turceni, domnul Gîlceavă Dumitru, 
să semneze Acordul de parteneriat ce se va 
încheia cu ocazia realizării proiectului mai 
sus menționat şi să numească comisia care 
va răspunde de organizarea şi desfăşurarea 
activităților care cad în sarcina Consiliului 
Local Turceni.
Art. 3. Se aprobă alocarea unei sume de bani  
pentru achiziționarea materialelor necesare 
realizării parteneriatului menționat la art.1

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii 
unui studiu de fezabilitate şi a proiectului tehnic 
pentru obiectivul ”Protejare prin betonare a 
şanțurilor de scurgere , str. 13 Septembrie” 
Art. 1. Se aprobă întocmirea unui studiu de 
fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru 
obiectivul ”Protejare prin betonare a şanțurilor 
de scurgere, str. 13 Septembrie” 
Art.2. Se alocă o sumă de bani pentru realizarea 
studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 72/2013 privind aprobarea 
depunerea cererii de plată pentru schemele de 
sprijin pe suprafață pentru anul 2013  la APIA 
Gorj  
Art .unic. Hotărârea Consiliului Local Turceni 
nr. 72/2013 privind aprobarea depunerii cererii 
de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață 
pentru anul 2013  la APIA Gorj, se modifică şi 
se completează după cum urmează:
1.Articolul 1, 2, 3 din Hotărârea Consiliului 
Local Turceni nr. 72/2013 privind aprobarea 
depunerea cererii de plată pentru schemele 
de sprijin pe suprafață pentru anul 2013  la 
APIA Gorj , se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:
      ” Art . 1   Se aprobă depunerea cererii 
unică de plată pentru schemele de sprijin pe 
suprafață, pentru anul 2013, pentru păşunile 
permanente comunale pe care Consiliul local 
Turceni le administrează şi pentru care nu au 
fost încheiate contracte de arendă, concesiune, 

închiriere sau pentru care nu se încasează taxe 
de păşunat, în suprafață totală de 30,62 ha .
Art.2 Se împuterniceşte domnul Gîlceavă 
Dumitru, primarul oraşului Turceni, județul 
Gorj, să completeze şi să depună la Agenția 
de Plăți şi Intervenție în Agricultură, Centrul 
Județean Gorj, cererea de plată pentru 
schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 
2013, precizată la art. 1 .
Art. 3 Se aprobă Declarația de eligibilitate 
pentru suprafețele de pajişte permanentă 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. ”
2. După art. 3 se introduce un nou 
articol art. 31 care va avea următorul cuprins :
Art. 31 Se aprobă planul tehnic de întreținere 
şi îmbunătățire a pajiştilor, conform Anexei 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
3. După art. 31 se introduce un nou 
articol art. 3 2 care va avea următorul cuprins :
Art. 32 Consiliul Local Turceni pune la 
dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor 
fondului funciar Turceni suprafața de 67,40 
ha din terenul proprietate privată a oraşului 
Turceni, județul Gorj, având ca destinaţie 
păşune, în vederea atribuirii de terenuri 
persoanelor îndreptăţite, reprezentând 
diferența de suprafață dintre suprafața totală 
deținută de oraşul Turceni şi suprafața totală 
menționată în Declarația de eligibilitate.
4. Articolul 4 din Hotărârea 
Consiliului Local Turceni nr. 72/2013 privind 
aprobarea, depunerea cererii de plată pentru 
schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 
2013  la APIA Gorj, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
”Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se însărcinează Primarul oraşului 
Turceni şi Compartimentul  fond funciar, 
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Turceni.”

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea 
HCL nr.71/27.03.2013 privind  aprobarea 
Regulamentului  de organizare a păşunatului  
pe raza oraşului Turceni precum şi stabilirea 
taxei speciale de păşunat
Art. I. Se modifică articolele 1, 2 şi 3 din 
HCL nr.71/27.03.2013 privind  aprobarea 
Regulamentului  de organizare a păşunatului  
pe raza oraşului Turceni precum şi stabilirea 
taxei speciale de păşunat şi vor avea următorul 
cuprins:
”Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare a 
păşunatului pe raza oraşului Turceni, conform 
anexei I, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
 Art.2.  Terenurile evidențiante 
ca păşuni, aparținând domeniului privat al 
oraşului Turceni sunt prezentate în anexa II, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
şi au o suprafață de :
- Sat Strâmba Jiu – 391720 mp
- Sat Murgeşti – 320791 mp
- Sat Jilţ – 350825 mp
- Sat Stolojani –168887 mp
Art. 3 . Se aprobă ca valoarea taxei de păşunat  
pe raza oraşului Turceni  să fie după cum 
urmează :
a) Taxa de păşunat pentru deținătorii 
de animale de pe raza oraşului Turceni este de 
:
- Bovine 35 lei/cap/animal adult 
peste 2 ani /an
- Cabaline 50 lei/cap/animal adult 
peste 2 ani /an
- Ovine şi caprine 10 lei/cap/animal 
adult peste 2 ani /an
- Pentru animalele tinere, între 1-2 
ani taxele se reduc la jumătate
- Pentru animalele sub 1 an nu se 
percepe taxa de păşunat.
b) Taxa de păşunat pentru deţinătorii 
de animale de pe raza comunelor limitrofe 
oraşului Turceni este de :
- Bovine 70 lei/cap/animal adult 
peste 2 ani /an
- Cabaline 70 lei/cap/animal adult 
peste 2 ani /an
- Ovine şi caprine 18  lei/cap/animal 
adult peste 2 ani /an
- Pentru animalele tinere, între 1-2 
ani taxele se reduc la jumătate
- Pentru animalele sub 1 an nu se 
percepe taxa de păşunat.”
Art. II. Restul prevederilor HCL 
nr.71/27.03.2013 privind  aprobarea 
Regulamentului  de organizare a păşunatului  
pe raza oraşului Turceni precum şi stabilirea 
taxei speciale de păşunat rămân neschimbate.

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru 
Casa de Cultură, Serviciului Public Turceni  şi 
Spitalul Orăşenesc Turceni 
Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului 
Orăşenesc Turceni.
Art. 2. Se aprobă organigrama şi statul de 
funcţii al Casei de Cultură.
Art. 3.  Se aprobă organigrama şi statul de 
funcţii al Serviciului Public Turceni .

18.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia 
Comisiei locale de aplicare de aplicare  a legilor 
fondului funciar Turceni, a suprafeţei de 67,20 
ha din terenul proprietate privată a oraşului 
Turceni, situat în sat Gîrbovu, oraş Turceni, 
județul Gorj, în vederea atribuirii de terenuri 

persoanelor îndreptăţite
Art. 1. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia 
Comisiei locale de aplicare a legilor fondului 
funciar Turceni, a suprafeţei de 67,6158 ha din 
terenul proprietate privată a oraşului Turceni, 
județul Gorj, în vederea atribuirii de terenuri 
persoanelor îndreptăţite.
(2)Terenurile sunt identificate conform 
planurilor de amplasament şi delimitare.

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
reactualizat, al Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor Turceni  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare 
şi funcţionare, reactualizat, al Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
Turceni.

20.HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Local Turceni nr. 45/2013 privind 
aprobarea asocierii oraşului Turceni cu S.C 
Siniat S.A 
Art. unic. Hotărârea Consiliului Local nr. 
45/2013 privind aprobarea asocierii oraşului 
Turceni cu S.C Siniat S.A, se revocă.

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării 
unor soluții tehnice pentru obiectivul 
”Amenajare peisagistică zonă Şcoala Veche 
Turceni.
Art. 1. Se aprobă schimbarea unor soluții 
tehnice cât şi extinderea zonei amenajate cu 
aleea carosabilă (drum) până la Stadionul 
Turceni, şi aleea carosabilă (trotuar) în zona 
drumului județean, până în sensul giratoriu, 
pentru obiectivul de investiție ” Amenajare 
peisagistică zonă Şcoala Veche Turceni”.

22.HOTĂRÂRE privind însuşirea variantei 
finale a proiectului de stemă a oraşului Turceni
Art. 1. Consiliul Local al oraşului Turceni îşi 
însuşeşte proiectul stemei oraşului Turceni, 
judeţul Gorj, varianta nr.1.
Art.2. Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor 
şi simbolurilor.
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Consiliului Local Turceni 
nr.221/29.09.2010 privind însuşirea variantei 
finale a proiectului de stemă a oraşului 
Turceni.

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea  derulării 
şi finanţării proiectului „Tabără de dezvoltare 
personală”, ce va fi desfăşurat în cadrul 
comunităţii locale din oraşul Turceni, județul 
Gorj, în anul 2013
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea din 
bugetul local al oraşului Turceni, județul Gorj, 
a proiectului „Tabără de dezvoltare personală”, 
ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale 
din oraşul Turceni, județul Gorj.

24.HOTĂRÂRE privind  acordarea de tichete 
sociale unor categorii de persoane
Art.1.  Se acordă tichete sociale în sumă de 
50 lei/persoană categoriilor menționate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Fondurile utilizate pentru acordarea 
tichetelor sociale vor fi suportate din bugetul 
local al Oraşului Turceni.

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării 
unor activități de voluntariat în cadrul 
compartimentelor juridic şi asistență socială şi 
autoritate tutelară    
Art.1. – Se aprobă efectuarea unor activități de 
voluntariat în cadrul compartimentelor juridic 
şi asistență socială şi autoritate tutelară din 
aparatul de specialitate al Primarului oraşului 
Turceni .
Art.2. -  Activitățile de voluntariat se vor efectua 
în urma unei perioade de probă de 3 luni.
Art.3. - Se aprobă Contractul cadru de 
voluntariat.
Art.4. - Se mandatează domnul Gîlceavă 
Dumitru, Primarul oraşului Turceni, ca în 
numele şi interesul oraşului Turceni,  să 
semneze contractul de voluntariat, încheiat în 
baza prezentei hotărâri.

26.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
manifestărilor organizate cu ocazia “Zilelor 
Oraşului Turceni“
Art. 1. Se aprobă Programul manifestărilor  
ocazionate de organizarea şi desfăşurarea 
“Zilelor Oraşului Turceni“, în perioada 22-23 
iunie 2013.
Art. 2. Se aprobă achiziționarea de servicii şi 
achiziționarea de produse pentru organizarea 
şi desfăşurarea “Zilelor Oraşului Turceni”.
Art. 3. Se împuterniceşte primarul oraşului să 
dispună la constituirea unei comisii în vederea 
organizării şi desfăşurării acestui eveniment.

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
manifestărilor organizate cu ocazia “Zilei de 1 
Iunie“ 
Art. 1.    Se aprobă Programul manifestărilor  
ocazionate de organizarea şi desfăşurarea “Zilei 
de 1 Iunie“ .
Art. 2.    Se aprobă achiziționarea de servicii şi 
achiziționarea de produse  pentru organizarea 
şi desfăşurarea “Zilei de 1 Iunie“ .
Art. 3. Se împuterniceşte primarul oraşului să 
dispună la constituirea unei comisii în vederea 
organizării şi desfăşurării acestui eveniment.
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să promoveze în divizia C şi profit 
de ocazie să mulţumesc tuturor 
factorilor locali care ne-au sprijinit 
activitatea.”
 ştiinţa Turceni şi-a adjudecat 
şi Cupa României, faza judeţeană, 
partidele din semifinale şi finala 
fiind deosebit de disputate şi 
spectaculoase. Finala s-a decis la 
penalty-uri, acolo unde tânărul 
portar al ştiinţei, Dorel Geica 
a reuşit să pareze trei şuturi ale 
formaţiei din Cărbuneşti. Aceste 
performanţe sunt îndelung aşteptate 
de către publicul spectator al 
oraşului Turceni, drept dovadă 
numărul tot mai mare de spectatori 

care sunt alături de echipă, meci de meci.

 Urmează meciul de baraj
 Meciul de baraj pentru promovarea în Divizia C se va disputa la Resiţa pe 
19 iunie, începând cu ora 17:30, împotriva câştigătoarei din judeţul Hunedoara, 
Universitatea Petroşani. Aceasta a reuşit să se impună greu în campionatul local, 
fiind declarată învingătoare la finalul ultimei etape. 
 ţinând cont de tradiţia echipelor din judeţul Hunedoara, partida se 
anunţă deosebit de dificilă, însă sperăm că baieţii  ne vor oferi încă un motiv de 
bucurie şi vor promova în cel mai frumos mod imaginea oraşului nostru.

 Stiinţa a triumfat atât în campionat cât şi în Cupă
 ştiinţa Turceni a reuşit un sezon extraordinar, devenind Campioana 
Ligii a IV-a, la o diferenţă de puncte faţă de următoarea clasată, care scuteşte de 
orice comentarii. La finalul campionatului, ştiinţa avea un avans de 12 puncte 

faţă de ocupanta locului secund, Gilortul Tg-Cărbuneşti şi 14 faţă de locul trei 
ocupat de Petrofac ţicleni.
 Agenţia Judeţeană de Fotbal a premiat  echipa campioană în cadrul 
ultimei etape de pe teren propriu, aşadar în cadrul etapei a XXV-a, în urma 
disputei cu Unirea Cruşeţ. Despre acest succes, antrenorul ştiinţei, Viorel 
Cojocaru a declarat: “ştiinţa Turceni a avut constanţă în acest sezon. S-a muncit 
mult şi rezultatele se văd. Dorim să continuăm în acelaşi ritm şi să câştigăm 
meciul de baraj pentru încununarea unui an competiţional aşa cum nu a mai 
fost altul. Sper ca oraşul să se mândrească cu această echipă care are ocazia 
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 şcoala gimnazială Băuţar, din Judeţul Caraş-Severin în colaborare cu Primăria Băuţar au 
organizat pe data de 31.05.2013 Simpozionul cu participare internaţională-Educaţie pentru patrimoniu 
şi Festivalul folcloric-Concurs cu participare internaţională Ciobănaşul. În cadrul acestui eveniment 
Liceul Tehnologic Turceni a înscris reprezentanţi din rândul elevilor la concursul Ciobănaşul, secţiunea 

cântece şi dansuri populare/ansamblu 
coordonaţi de d-na Stancu Lavinia şi d-na 
Vladu Margareta care au obţinut Marele 
Premiu, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea 
la această secţiune.
 Au participat : Albu Delia – Solist Vocal, 
Bondoc Mihaela- Solist Vocal şi Dansator, 
Cărăşel Cristina – Dansator, Matei Cristina, 
Matei Emil, Milici Ciprian, Miloş Robert, 
Moruz Andreea Iuliana, Orleanu Constantina 
– Solist Vocal, Pîrvoi Dana – Dansator, 
Vărzaru Florin si Vărzaru Valentin.
 Primăria Oraşului Tuceni doreşte să 
felicite toti elevii participanţi, în special pe 
cei ale căror performanţe au adus onoare 
şi mândrie comunităţii noastre: Orleanu 
Constantina-Premiul I, Albu Delia Premiul 

al II-lea, Bondoc Mihaela Premiul al III-lea, 
cât şi să adreseze mulţumiri coordonatorilor pentru buna iniţiere a acestor elevi talentaţi şi pasionaţi 
de portul, dansul şi cântecul tradiţional românesc. Interesul pentru acest tip de activităţi contribuie la 
păstrarea tradiţiei culturale moştenită din cele mai vechi timpuri de la strămoşii noştri.

CYMK

SImpozIonuL “educaţIe penTru 
paTrImonIu şI FeSTIvaLuL FoLcLorIc”


