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Ziua de 1 Octombrie este un moment de referinţă pentru noi 
toţi, dată la care se celebrează “Ziua Internaţională a persoanelor 
vârstnice”. În acest sens, am dorit marcarea evenimentului prin 
organizarea unei festivităţi la cantina Liceului Tehnologic Turceni. 
Cei prezenţi au rememorat întâmplări ale vieţii alături de vechi 
prieteni şi totodată a fost un prilej minunat pentru a se simţi bine 
ca în vremurile tinereţii. Având în vedere faptul că din motive 
de ordin logistic evenimentul nu a putut găzdui toate persoanele 
vârstnice din localitatea noastră şi ţinând cont de persoanele care 
nu pot să se deplaseze, cu venituri reduse, au fost puse la dispoziţia 
acestora tichete valorice de 30 de lei cu ajutorul cărora să poată 
achiziţiona produse de primă necesitate.

E de datoria noastră să sprijinim şi să oferim respect celor 
care prin sacrificiu ne-au vegheat zilele copilăriei cu dragoste 
şi blândeţe. E obligaţia noastră să continuăm munca lor şi să 
conducem comunitatea spre dezvoltare. Pentru toate acestea le 
multumesc atât personal cât şi în numele tuturor şi îi asigur de 
toată consideraţia şi ajutorul de care au nevoie.

În cadrul unei şedinţe derulate la Prefectura Judeţului Gorj s-a 
solicitat primarilor din judeţ o situaţie care să prezinte dificultăţile 
cu care se confruntă mediul de afaceri din judeţul Gorj. În acest 
context, miercuri, 02 octombrie, la Casa de Cultură a oraşului 
Turceni am iniţiat o întâlnire cu reprezentanţii mediului privat 
în dorinţa de a le asculta problemele cu care se confruntă.

Întocmirea unei astfel de situaţii este utilă atât la nivel judeţean 
cât şi la nivel local pentru a veni eficient în sprijinul mediului de 
afaceri din sectorul privat.

De asemenea, în cadrul acestei zile am organizat o şedinţă 
cu elevii care studiază la Liceul Tehologic Turceni. Aceştia au 
ridicat o serie de probleme care îşi vor găsi de îndată rezolvare. 
Am fost impresionat de deschiderea cu care aceştia s-au exprimat 
şi urmăresc ca să organizez periodic astfel de întâlniri cu scopul 
de a-i asculta şi motiva. Le-am expus faptul că intenţionez ca 
împreună cu Consiliul Local să-i premiem pe cei care obţin cele 
mai bune rezultate la învăţătură şi pe cei a căror situaţie socială 
este precară şi depun toată stăruinţa să înveţe.

În seria şedinţelor am iniţiat o nouă serie de întâlniri cu cetă-
ţenii oraşului Turceni şi satelor aparţinătoare. Până în momentul 
de faţă mi-au fost prezentate problemele cu care se confruntă 
cetăţenii din Stolojani şi Turcenii de Sus. În acest număr al ziarului 
Monitorul veţi găsi graficul complet al şedinţelor cu cetăţenii.

Biroul de achiziţii pe parcusul lunii septembrie s-a axat pe 
realizarea următoarelor activităţi: Întocmirea documentaţiilor 
şi rapoartelor în cadrul echipei de proiect pentru „Modernizare, 
Extindere şi Reabilitare a Campusului  Grup Şcolar Industrial 
Energetic” finanţat prin Programul Operaţional Regional, în ca-
drul Axei prioritare 3, Domeniul de intervenţie 3.4., Modificarea 
Calendarului Activităţilor privind proiectul; Modificarea 
Programului Achiziţiilor. Desfăşurarea procedurii de desemnare 
a constructorului pentru obiectivul „Modernizare, Extindere şi 

Reabilitare a Campusului  Grup Şcolar Industrial Energetic” – în 
curs de desfăşurare. Achiziţii directe realizate: Achiziţie lucrări 
“Şanţ betonat str. Sf. Nicolae nr. 69 –Oraş Turceni”;  Achiziţie 
lucrări realizare Podeţ Tubular str. Lisului, Oraş Turceni; Stabilirea 
modelului pentru Stema Oraşului Turceni;Achiziţie Masină 
de săpat gropi; Amenajare teren II Stadion Turceni;Reabilitare 
Bază Sportivă Stolojani; Reabilitare Sală de Sport Oraş Turceni; 
Achiziţie Mobilier Şcolar pentru învăţământul primar – Oraş 
Turceni; Achiziţie lucrări pentru Toalete Şcoală Strâmba-Jiu 
(corp A şi corp B); Reabilitare spaţii de învăţământ “LICEUL 
TEHNOLOGIC TURCENI”; Reabilitare acoperiş Şcoala 
Strâmba-Jiu; Achiziţie Servicii de vidanjare fose septice şcoli 
Oraş Turceni. Achiziţii care sunt în desfăşurare sau urmează a 
fi efectuate: Achiziţie Servicii medicale şi de medicina muncii; 
Achiziţie mobilier pentru Cămin-Creşă Oraş Turceni (pătuţuri; 
Achiziţie module pentru depozitarea arhivei).

Biroul de asistenţă sociala a îndeplinit următoarele sarcini: 
Au primit un număr de 20 cereri privind acordarea alocaţiei 
pentru susţinerea familiei conform legii 277/2010, art.24, alin. 
1; Au primit un număr de 5 dosare alocaţii de stat; Au primit 
un număr de 3 dosare privind acordarea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului; Au primit un număr de 4 cereri privind 
acordarea ajutorului social conform legii 416/2001; Au întocmit 
un număr de 4 dosare privind acordarea unui ajutor de urgenţă; 
Au efectuat un număr de 36 anchete sociale; Consiliere persoane 
cu handicap şi familiile cu probleme; Distribuirea produselor 
alimentare conform programului PEAD 2013, vă informăm că 
au mai sosit următoarele alimente: făină, zacuscă, mălai, roşii 
în bulion, paste - pe care le puteţi ridica de la parterul Casei de 
Cultură a Oraşului Turceni.

       Serviciul  Public Turceni în perioada lunii septembrie  a 
efctuat lucrări ce au  constat în:

1.Tratarea apei potabile distribuită către populaţie
2.Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea instalaţiilor 

specifice
3. Administrarea fondului locativ de stat 
4. Chirii (stabilire şi încasare)
5.Cosirea gazonului şi a vegetaţiei ierboase, strângerea în 

grămezi cu grebla  în  zona de lucru şi evacuarea gazonului şi a 
vegetaţiei ierboase cosite prin încărcarea în tractor cu remorca 
şi transportul acesteia 

6.Udarea gazonului şi a plantaţiilor de flori şi arbuşti pe traseul 
centru- sens giratoriu- biserica Turceni – str. Muncii - pod Jilţ

7.Udarea ghivecelor de flori amplasate pe stâlpi 
8.Asigurarea funcţionării reţelei de iluminat public în Turceni 

şi satele aparţinătoare, operaţiunea constând în:
-verificarea şi reglarea funcţionării programatoarelor
-depistarea şi înlăturarea defectelor apărute în corpurile de 

iluminat amplasate pe stâlpi 
9.  Bornarea tarlalelor agricole din extravilan
10. Marcarea parcărilor plătite şi rezervate
11..Trasare şi marcare parcare auto din zona bl.P23
12. Amenajarea  locaţiei  din zona Gârbovu în vederea 

desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia zilei de 8 
septembrie 2013

13.Montarea în localităţi a indicatoarelor pentru circulaţia 
rutieră

14.Îndepărtarea de pe domeniul public a câinilor agresivi
15.Amenajarea terenului de minibaschet şi minivolei la 

creşă 
16.Vopsit tâmplărie de lemn şi metalică bănci  din zonele de 

agrement ale localităţii Turceni.

          Spitalul Orăşenesc Turceni pe parcursul lunii septembrie 

a realizat următoarele activităţi şi lucrări:
1. Recepţia şi punerea în funcţiune a sistemului de supra-

veghere video a clădirii principale a spitalului cât şi a secţiei 
psihiatrie

2. Recepţia lucrărilor de reabilitare a secţiei ginecologie şi a 
altor 4 saloane din chirurgie care au presupus zugrăveli, montaj 
gresie şi faianţă în saloane, pardosirea blocurilor operatorii cu 
linoleum medical pentru a îndeplini standardele europene de 
calitate

3. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a farmaciei spitalului 
în concordanţă cu standardele europene de calitate

4. Dotarea spitalului cu mobilier   (noptiere în toate sec-
ţiile) precum şi a farmaciei spitalului - comandate, în curs de 
realizare

5. Negocierea cu Romtelecom şi obţinerea unui pachet mai 
bun de servicii care include printre altele internet prin fibră 
optica, pachete antivirus gratuite, etc..

      Compartimentul de fond funciar a efectuat multiple depla-
sări în teren cu cetăţenii pentru măsurarea tarlalelor, descărcarea 
datelor  gps şi prelucrarea lor; inventarierea terenurilor conform 
legii 165/2013,  comisia de fond funciar a făcut deplasări în teren 
pentru soluționarea litigiilor semnalate de cetățeni. 
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AGENDA PRIMĂRIEI
de dumitru Gîlceavă,

primarul oraşului turceni

Graficul de întâlniri ale domnului Primar Gîlceav  Dumitru cu cet enii ora ului Turceni i 
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                                                             Primar, 

Ec. Gilceava Dumitru 
 

ROLUL bORneLOR pentRU 
deLimitaRea taRLaLeLOR agRicOLe

 Primăria Oraşului Turceni a început 
montarea bornelor pentru delimitarea 
tarlalelor agricole din extravilanul oraşului. 
Distrugerea, mutarea sau orice prejudiciu adus 
domeniului public prin modificarea acestor 
însemne se pedepseşte conform Codului Penal 
Art. 220, alin.2. Muncitorilor, agriculturilor 
sau fermierilor le este interzis să modifice 
amplasamentul acestora. 
 Bornele au destinaţia de a marca 
conturul unei tarlale (sau de a delimita). Rolul 
lor este de a stabili distanţa de la proprietatea 
individuală până la proprietatea celorlalţi, sunt 
un fel de puncte de reper.

ANUNŢ - MoNogrAfiA 
orAşUlUi TUrceNi

  Odată cu venirea toamnei, riscul inundaţiilor creşte şi în localitatea 
noastră. De aceea, fiecare cetăţean al oraşului este răspunzător pentru 
amenajarea şi întreţinerea spaţiului din faţa gospodăriei, implicit a 
şanţurilor de scurgere a apelor pluviale. În scurt timp, o echipă formată 
din reprezentanţi ai Primăriei oraşului Turceni vor face o verificare 
asupra modului în care această activitate s-a efectuat de către fiecare 
cetăţean. În situaţia în care aceste lucrări nu se pot executa de către 
locuitori, din diferite motive, va fi contractată o firmă de profil, urmând 
ca  fiecare cetăţean care nu şi-a amenajat spaţiul să suporte costurile 
lucrărilor. 
 Ca exemplu, pentru o suprafaţă de 100 mp, lucrările de cosire 
a vegetaţiei ierboase şi transportul acesteia se tarifează cu 25 lei iar 
lucrările de curăţire a şanţurilor sunt evaluate la 2,80 lei/metru liniar 
de şanţ curăţat. Pentru desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor 
de scurgere, cetăţenii care nu îşi respectă obligaţiile faţă de întreţinerea 
spaţiului vor trebui să plătească 19 lei/mc de material înainte de 
dislocare. 

 Monografia oraşului Turceni reprezintă 
un document de mare valoare pentru 
oraşul nostru, o istorie scrisă a trecutului şi 
prezentului, foarte importantă şi necesară 
pentru generaţia noastră şi cele ce vor urma. 
În acest moment, proiectul este în stadiul de 
documentare.   
 Astfel, ne este de mare ajutor contribuţia 
dumneavoastră, pentru o prezentare cât mai 
exactă şi completă a localităţii. Persoanele care 
deţin informaţii importante, obiecte de cult 
vechi, care pot fi menţionate sau prezentate 
în această lucrare, sunt rugate să contacteze 
Primăria oraşului Turceni, de luni până vineri, 
în intervalul orar 09.00 - 15.00.
Persoană de contact : Cilibiu Aurelian, 
0758090247, 
cilibiur@yahoo.com
primaria_t@yahoo.com

A m enA jAr e A şi În tr eţiner e A 
spAţiului din fAţA g ospodăr iei

 În conformitate cu legislaţia naţională fitosanitară 
şi Programul de monitorizare fitosanitară a organismelor 
de carantină dăunătoare cartofului, campania agricolă 
2013-2014, s-au stabilit  reglementările fitosanitare care 
trebuiesc îndeplinite de producătorii şi/sau comercianţii 
care comercializează cartof de consum în pieţe, magazine 
din incinta pieţelor, etc..
1. Producătorii de cartof, depozitele colective ori 
centrele de expediere din zonele de producţie a cartofilor 
de consum, trebuie să deţină un Certificat de înregistrare 
cu număr individual de înregistrare  eliberat de Unitatea 
Fitosanitară pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea şi care 
permite identificarea acestora. 
2. Producătorii de cartofi consum sunt obligaţi ca 
în momentul punerii în vânzare a cartofilor de consum 
pe teritoriul României şi/sau altui stat membru să aplice 
numărul de înregistrare pe ambalaj sau pe vehicul în cazul 
cartofilor transportaţi vrac în cantităţi mari. 
 Numărul de înregistrare trebuie aplicat sub forma 
unei etichete care cuprinde următoarele informaţii: numele 
producătorului, numărul de înregistrare, codul ISO al 
ţării (RO), denumirea botanică-soiul-cantitatea, anul de 
producţie, data eliberării etichetei, numele şi prenumele 
inspectorului fitosanitar, semnătura şi ştampila Unităţii 
Fitosanitare. 
 Această etichetă dovedeşte că tuberculii provin 
de la producători înregistraţi şi că îndeplinesc exigenţele 
specifice impuse de legislaţia fitosanitară în vigoare, şi anume, 
tuberculii sunt liberi de organismul de carantină Ralstonia 
solanacearum (putregaiul brun) şi că au fost respectate 
prevederile privind organismele dăunătoare Synchytrium 
endobioticum  (râia neagră) şi Clavibacter michiganensis 
ssp. sapedonicus (putregaiul inelar al cartofului).     

r egle m en tăr ile, e x igen ţele 
ce tr ebuiesc Îndeplinite de 

producător ii de cArtofi de consu m
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 În monitorul oficial 
nr.620/04.10.2013 a fost publicat un 
extrem de important act normativ  
pentru firmele comerciale - ordonanţa 
cu privire la insolvenţă şi faliment.  
 documentul majorează la 
40.000 lei suma de la care creditorul 
poate cere deschiderea insolvenţei. 
Salariaţii pot să solicite insolvenţa 
dacă au de recuperat peste 6 salarii 
medii brute pe economie.
 În esenţă, se introduce 
o procedură nouă cu privire la 
reorganizarea, insolvenţa şi falimentul 
unui debitor, fiind aplicabilă 
profesioniştilor care exploatează o 
întreprindere (societăţilor comerciale), 
profesioniştilor persoane fizice supuse 
obligaţiei de înmatriculare la registrul 
Comerţului, membrilor întreprinderii 
familiale. au fost excluse de la 
procedură profesiile libere.
  actul este structurat în trei 
secţiuni:
a) mandatul ad-hoc şi procedura 
concordatului preventiv;
b) procedura insolvenţei;
c) procedura falimentului.
 
mandatul ad-hoc reprezintă un 
instrument juridic similar funcţiei de 
mediator în sensul că un debitor poate 
adresa tribunalului o cerere de numire 
a unui mandatar ad hoc. 
•	 Obiectivul	 mandatarului	
ad-hoc este acela de a realiza în termen 
de 90 de zile o înţelegere între debitor 
şi creditorii săi. Mandatarul ad-hoc 
poate să propună reeşalonări, reduceri 
parţiale de datorii sau alte măsuri 
necesare.
•	 În	 esenţă,	 este	 o	 procedură	
de mediere ce poate fi făcută de către 
o persoană autorizată ca practician 
în insolvenţă şi cu mai multa forţă ca 
urmare a aprobării tribunalului.
 
Concordatul preventiv este un 
contract încheiat între debitorul 
aflat în dificultate financiară, pe de o 
parte şi creditorii ce deţin cel puţin 
două treimi din valoarea creanţelor 
acceptate, prin care debitorul propune 
un plan de redresare şi de achitare 
a datoriilor, iar creditorii acceptă să 
sprijine eforturile debitorului pentru a 
depăşi dificultăţile financiare. 
•	 Orice	 debitor	 aflat	 în	
dificultate financiară poate introduce 
la tribunal o cerere a deschiderii 
procedurii de concordat preventiv.
•	 În	 termen	 de	 30	 de	 zile	
de la numirea administratorului de 
concordat, acesta trebuie să identifice 
împreună cu debitorul lista creditorilor 
şi să propună către aceştia o ofertă 
concretă cu privire la modul în care se 
vor stinge obligaţiile.
•	 Proiectul	 de	 concordat	

preventiv trebuie să cuprindă un plan 
de redresare, care trebuie să conţină cel 
puţin câteva elemente, cum sunt:
- reorganizarea activităţii debitorului, 
cum ar fi restructurarea conducerii, 
modificarea structurii organizatorice 
sau reduceri de personal etc.;
- modalităţile prin care debitorul 
înţelege să depăşească lipsa de lichidităţi 
financiare, cum ar fi majorarea 
capitalului social, împrumuturi bancare 
sau obligatare, vânzări de active.
 După aprobarea 
concordatului de către creditori, 
acesta va fi supus spre aprobare de 
către judecătorul sindic. Concordatul 
preventiv va fi opozabil şi creditorilor 
bugetari, cu condiţia respectării 
legalităţii privind ajutorul de stat. În 
perioada în care concordatul preventiv 
a fost omologat de către judecătorul 
sindic, nu se poate deschide procedura 
insolvenţei faţă de debitor.
ouG nr. 91/2013 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă

Capitolul i
Domeniul de reglementare 
Articolul 1 
Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte regulile în domeniul 
prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. 
Articolul 2 
Scopul prezentei ordonanţe de 
urgenţă este instituirea unei proceduri 
colective pentru acoperirea pasivului 
debitorului, cu acordarea, atunci când 
este posibil, a şansei de redresare a 
activităţii acestuia. 
Articolul 3 
(1) Procedurile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se aplică 
profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi 
de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu 
excepţia celor care exercită profesii 
liberale, precum şi a celor cu privire 
la care se prevăd dispoziţii speciale în 
ceea priveşte regimul insolvenţei lor. 
(2) Procedura prevăzută de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se aplică şi 
regiilor autonome. 
(3) Procedura prevăzută de prezenta 
ordonanţă de urgenţă nu este aplicabilă 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, universitar şi entităţilor 
prevăzute de art. 7 din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică

Capitolul ii 
principiile fundamentale ale 
procedurilor de prevenire a insolvenţei 
şi insolvenţei. Definiţii 
Secţiunea 1 
Principii 
Articolul 4 
Prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă se bazează pe următoarele 
principii: 
1. acordarea unei şanse debitorilor 
oneşti de redresare eficientă şi 
efectivă a afacerii, fie prin intermediul 
procedurilor de prevenire a insolvenţei, 
fie prin procedura de reorganizare 
judiciară; 
2. maximizarea gradului de valorificare 
a activelor şi de recuperare a creanţelor 
de către creditori; 
3. asigurarea unei proceduri eficiente, 
inclusiv prin mecanisme adecvate 
de comunicare, derularea procedurii 
întrun timp util şi rezonabil, într-o 
manieră obiectivă şi imparţială, cu un 
minim de costuri; 
4. asigurarea unui tratament echitabil 
al creditorilor de acelaşi rang; 
5. asigurarea unui grad ridicat de 
transparenţă şi previzibilitate în 
procedură; 
6. recunoaşterea drepturilor existente 
ale creditorilor şi respectarea ordinii 
de prioritate a creanţelor, având la bază 
un set de reguli clar determinate şi 
uniform aplicabile; 
7. limitarea riscului de credit şi a 
riscului sistemic asociat tranzacţiilor 
cu instrumente financiare derivate 
prin recunoaşterea compensării 
cu exigibilitate imediată în cazul 
insolvenţei şi preinsolvenţei unui 
cocontractant, având ca efect 
reducerea riscului de credit la o sumă 
netă datorată între părţi sau chiar la 
zero atunci când, pentru acoperirea 
expunerii nete, au fost transferate 
garanţii financiare; 
8. asigurarea accesului la surse de 
finanţare în perioada de preinsolvenţă, 
observaţie şi reorganizare, cu crearea 
unui regim adecvat pentru protejarea 
acestor creanţe; 
9. fundamentarea votului pentru 
aprobarea planului de reorganizare 
pe criterii clare, cu asigurarea unui 
tratament echitabil între creditorii 
de acelaşi rang, a recunoaşterii 
priorităţilor comparative şi a acceptării 
unei decizii a majorităţii, urmând să se 
ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau 
mai mari decât ar primi în faliment; 
10. favorizarea, în procedurile de 
preinsolvenţă, a negocierii/renegocierii 
amiabile a creanţelor şi a încheierii 
unui concordat preventiv; 
11. valorificarea în timp util şi într-o 
manieră cât mai eficientă a activelor în 
procedura de faliment; 
12. în cazul grupului de societăţi, 
coordonarea procedurilor de 
insolvenţă, în scopul abordării  
integrate a acestora; 
13. administrarea procedurilor de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
de practicieni în insolvenţă şi 
desfăşurarea acestora sub controlul 
instanţei de judecată.

ordonanŢa Cu privire la inSolvenŢĂ 
Şi faliment publiCatĂ 

Campanie de ajutorare 
a SiniStraŢilor din GalaŢi
 

 Având în vedere situaţia gravă în care se află locuitorii 
din zonele inundate ale judeţului Galaţi, Secţia de Pompieri 
Turceni din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj a iniţiat o acţiune de 
colectare de ajutoare pentru aceste persoane greu încercate 
de puterea naturii din judeţul Galaţi.  Au fost donate alimente 
şi obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru a acorda un 
strop de ajutor în aceste momente în care natura i-a lăsat pe 
oameni fără agoniseala de-o viaţă. 
 Primăria Oraşului Turceni a venit de asemenea în 
sprijinul sinistraţilor din judeţul Galaţi, donând piese de mobilier: 
29 de pătuţuri cu saltea pentru copii şi 71 de bănci pentru şcoală.   
„Considerăm că este necesar ca fiecare dintre noi să vină  în 
sprijinul persoanelor din judeţul Galaţi, grav afectate de inundaţiile 
produse. Munca de-o viaţă a acestor oameni a dispărut într-o 
clipă şi de aceea am considerat necesară implicarea noastră în 
această acţiune”, a declarat Dumitru Gîlceavă, primarul oraşului 
Turceni. 

CENTRALIZATOR  PRODUSE
“Donaţii Sinistraţi Moldova”

- Conservă carne de porc: 95 buc;
- Ulei: 43 l;
- Biscuiţi: - 3 kg vrac;
  -  8 pachete;
      -     Pateu: - 177 buc: - 300 gr: - 40 buc;
        - 200 gr: - 52 buc;
        - 100 gr: - 85 buc
     - Conservă: - costiţă cu fasole: 42 buc;
 - cârnăciori cu fasole: 9 buc;
    -  Conservă peste 200 gr: - 24 buc;
    -  Zahăr: - 17 kg;
    -  Făină: - 28 kg;
    -  Orez: - 10 kg;
    -  Mălai: - 16 kg;
    -  Paste: 2 pungi;
    -  Mazăre: 3 cutii;
    -  Apă minerală: 6 st (2,5l)
 Pe lângă aceste produse au mai fost aduse şi 5 perechi 
de încălţăminte şi 3 saci de haine.

persoanele care au nevoie de servicii de vidanjare 
pot contacta un utilaj la numărul de telefon: 

0766.875.457.

ANUNŢ - AJUTOARE ALIMENTARE
 Informăm persoanele care beneficiază de ajutoare 

alimentare că au sosit următoarele produse:  făină, zacuscă, 
mălai, roşii în bulion, paste. Acestea pot fi ridicate de la 
parterul Casei de Cultură a Oraşului Turceni.
 Numărul persoanelor care beneficiază de ajutoarele 
alimentare este de 734 (şomeri, persoane cu handicap grav 
accentuat, pensionari cu pensia sub 400 lei, persoanele care 
beneficiază de ajutor social / legea 416). În prezent, Primăria 
Oraşului Turceni a  demarat distribuţia următoarelor produse 
alimentare: ulei, zahăr, roşii în suc propriu, făină. Acestea 
se dau la sediul Casei de Cultură, între orele 09:00 – 16:00.

 Pentru a beneficia de ajutorul 
lunar pentru încălzirea locuinţei 
prevăzut de OUG5/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, familiile şi 
persoanele singure al căror venit net pe 
membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi 
care utilizează pentru încălzirea locuinţei 
lemne sau gaze naturale se pot prezenta la 
Primăria Oraşului Turceni, compartimentul 
de asistenţă socială cu: 
- Cererea tip şi declaraţia pe 
propria răspundere, completate şi semnate 
de către solicitant;
- Acte doveditoare privind 
componenţa familiei (copii acte de 
identitate, certificate de naştere, certificate 
de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre de 
plasament);
- Acte doveditoare privind 
veniturile familiei (adeverinţa de salariat, 
cupon pensie, cupon şomaj, cupon alocaţie 
de plasament, cupon alocaţie de stat, 
cupon indemnizaţie de handicap, cupon 
indemnizaţie de creştere copil, cupon 
plăţi compensatorii, adeverinţa de elev, 
adeverinţa de student, decizie de impunere 
din care să rezulte veniturile realizate 
din activităţi independente sau chirii, 
adeverinţă privind veniturile realizate din 
dobânzi, dividente, părţi sociale, etc..); 
- Adeverinţă din care să rezulte 
bunurile mobile şi imobile aflate în 
proprietatea familiei/persoanei singure;
- Adeverinţă de venit fisc.
 Dacă familia sau persoana 
singură are în proprietate cel puţin unul 
din bunurile cuprinse în anexa nr.3 
din ordonanţa de urgenţă 5/2003, nu 
beneficiază de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei. Lista cuprinzând bunurile ce duc 
la excluderea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei este afişată la sediul Primăriei 
Turceni. Declararea unui număr mai mare 
de membri de familie sau a unor venituri 
mai mici decât cele reale, în scopul vădit 
de a obţine foloase materiale necuvenite, 
constituie infracţiune de fals, uz de fals 
sau înşelăciune şi se pedepseşte potrivit 
dispoziţiilor Codului penal. 

A ju torul lunAr pen tru 
Încălzir e A lo cuin ţei
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Programul de activităţi Pentru hramurile din turceni şi  satele aParţinătoare
mai multe lăcaşuri de cult din turceni şi satele aparţinătoare şi-au sărbătorit hramul. pentru 

credincioşi, hramul este sfântul patron al unei biserici. prin extensie, hramul, numit şi „praznicul 
bisericii”, este serbarea din ziua patronului bisericii, de obicei un sfânt din calendarul ortodox. 
Cuvântul „hram” provine din limba slavonă şi înseamnă „casă”. după tradiția bisericilor 
ortodoxă şi Catolică, fiecare biserică în momentul în care se târnoseşte de către episcop primeşte 
un nume, care devine hramul său. 

În vederea unei bune organizări, primăria oraşului turceni a  alocat pentru fiecare hram 
suma de 1.500 lei. şi la turceni şi în satele aparţinătoare, hramul bisericii s-a serbat cu deosebită 
solemnitate, la ziua pomenirii sfântului, în prezența credincioşilor. 

Hramuri organizate până 
în prezent: 

1. prog ram d e  ac t i -
vităţi  pentru Hramul „Sfintei 
paraschieva”

         parohia Strâmba jiu   13-14 
octombrie 2013

Duminică, 13 Octombrie
18:00-24:00 Vecernie (slujba de 

seară) şi Litie
Luni, 14 Octombrie
08:00-12:00 Slujba religioasă

12:00-14:00 Masă ocazionată de hramul Sfintei Paraschieva
2. program de activităţi pentru Hramul „Cuvioasei paraschieva” parohia turcenii de Sus 

14 octombrie 2013
Luni, 14 Octombrie
08:00-12:00 Slujba religioasă
12:00-14:00 Masă ocazionată de hramul Sfintei Paraschieva
3. program de activităţi pentru Hramul „intrarea în biserică a maicii domnului” parohia 

Stolojani 21 noiembrie  2013
Joi, 21 Noiembrie
08:00-12:00 Slujba religioasă
12:00-14:00 Masă ocazionată de hramul Sfintei Paraschieva
Hramuri care urmează: 
1. program de activităţi pentru Hramul „Sfântul dimitrie”
parohia Gârbovu-biserica filială murgeşti 26 octombrie  2013

Sâmbătă, 26 Octombrie
07:30-11:00 Slujba religioasă
11:00-13:00 Masă ocazionată de hramul Sfântului Dimitrie
2. program de actvităţi pentru Hramul „sfântului nicolae”
        parohia turcenii de jos 6 decembrie 2013
Vineri, 6 Decembrie
08:00-12:00 Slujba religioasă
12:00-14:00 Masă ocazionată de hramul Sfintei Paraschieva
3. program de activităţi pentru Hramul paraclisului „aCoperĂmÂntul maiCii 

domnului” mănăstirea SfÂnta treime 1 octombrie  2013
Marţi, 1 Octombrie
09:00-12:00 Sf. Liturghie se va săvârşi de către Înalt Preasfinţitul Mitropolit al Olteniei cu sobor 

de preoţi
12:00-13:00 Masă ocazionată de Hramul Paraclisului „Acoperământul Maicii Domnului”

CYMK

 „Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi,  înainte de toate,  a învăţa.”  nicolae 
iorga
 Nobila menire a unei şcoli ca instituţie de educaţie se poate realiza dacă sunt elevi 
curioşi şi harnici, părinţi inimoşi şi implicaţi, dascăli cu vocaţie şi cu înalte competenţe 
profesionale. Dar cei care se află în centrul preocupărilor sunt elevii care se identifică cu viaţa 

şcolii şi duc mai departe renumele ei.
    La Liceul Tehnologic Turceni 16  Septembrie 2013 este o zi deosebită la fel ca în toate şcolile 
din ţară, începe un nou an şcolar. Pentru unii, cu emoţia primei zile în care sunt numiţi elevi, 
pentru alţii, cu grija apropierii examenelor, dar pentru toţi, elevi, părinţi, cadre didactice cu 
speranţa şi dorinţa ca rezultatele să fie mai bune ca în anul şcolar precedent.
    Festivitatea a debutat cu intonarea Imnului de Stat al României, după care a fost oficiată o 
slujbă de către  preoţii parohiei Turceni. Ca invitaţi la această festivitate au participat: d-na 

viceprimar Cristina Cilibiu, care i-a asigurat pe cei prezenţi că Primăria şi Consiliul local 
Turceni vor sprijini, ca şi până acum, toată activitatea şcolii şi vor fi prezenţi atunci când vor 
fi solicitaţi; d-nul Ion Popescu, inspector teritorial care a transmis mesajul Inspectoratului 
judeţean Gorj ; comandantul Poliţiei Turceni, subcomisar Vlad Tiberiu Cătălin şi agent şef 

Vîlceanu Gheorghiţă, care au fost şi sunt alături de noi împreună cu toţi colegii de la secţia de 
poliţie în activităţile de prevenire tuturor actelor de indisciplină în rândul elevilor; locotenent 

Duică Grigore, comandantul detaşamentului de Pompieri militari Turceni; comandantul 
Poliţiei locale, Ciulică Toma. Directorul Liceului Tehnologic Tuceni prof. Vladu Octavian  
a adresat tuturor mesajul conducerii şcolii şi al cadrelor didactice pentru noul an şcolar. 
Festivitatea a continuat cu prezentarea învăţătorilor şi diriginţilor, împărţirea manualelor şi 
primele ore de dirigenţie.   Festivităţi asemănătoare au avut loc la  Strâmba-Jiu şi la Grădiniţa 
nr.1 Turceni.

           Şi pentru că românii au fost întotdeauna talentaţi în ceea ce priveşte pildele şi învăţăturile 
bazate pe experienţe de viaţă, închei cu câteva proverbe populare româneşti.
    „Omului cu învăţătură îi curge miere din gură.”
    „Cel ce învaţă continuu este un om deştept.”
    „ Banii nu aduc învăţătură,  dar învăţătura aduce bani.”
    „ La o mână de învăţătură se cere un car de purtare bună.”                                      

dir. adj. prof. iliescu Georgeta

Sunetul clopoŢelului a veStit prima zi de ŞcoalĂ!

Sărbătoarea Sf. Dumitru să vă aducă multă fericire, 
sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor!  Să aveţi 
parte numai de clipe minunate şi bucurii alături de 

familie şi de cei dragi. La Mulţi Ani! 

Dumitru Gîlceavă
Primarul Oraşului Turceni
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1  O C T O M B R I E ,  “ Z i u a  i n t e r n a ţ i o n a l ă  a  P e r s o a n e l o r  V â r s t n i c e ” 

“Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” a fost un prilej de bucurie pentru 
locuitorii de vârsta a III-a din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare, care s-au 
bucurat de fiecare clipă petrecută împreună la acest eveniment. 

 Autorităţile locale le-au fost  alături tuturor pensionarilor  în această  
zi minunată,  principalii organizatori ai evenimentului fiind Primăria Oraşului 
Turceni şi Consiliul Local Turceni.  Evenimentul s-a desfăşurat într- un cadru 
deosebit la cantina Liceului Tehnologic Turceni, unde persoanele vârstnice au 
fost servite cu o mâncare aleasă (aperitiv, friptură, garnitură, salată, desert, apă 
minerală, suc, vin) şi au fost încântaţi cu muzică şi voie bună.  Invitaţi la acestă 
petrecere au fost  toţi locuitorii de vârsta a III-a din oraşul Turceni şi satele 
aparţinătoare. 

 “Mă bucur că am putut fi alături de aceşti oameni minunaţi, mai ales că  
această sărbătoare se află sub semnul respectului şi recunoştinţei faţă de per-
soanele vârstnice de la noi din localitate. Aş dori cu această ocazie să mulţumim 
părinţilor şi bunicilor noştri, pentru rolul lor în creşterea şi educarea noastră şi 

să le urăm din suflet multă sănătate, viaţă lungă şi bucurii,” a declarat Dumitru 
Gîlceavă, primarul oraşului Turceni.

Prima zi de gradiniŢĂ. Cum ajuŢi CoPilul sĂ se adaPteze?

CYMK

Prima zi de grădiniţă este un eveniment major 
în viaţa preşcolarilor şi a părinţilor lor. Este o zi 
care, cu siguranţă nu va fi uitată niciodată. 

Acest eveniment s-a întâmplat şi la Grădiniţa 

Turceni. Alături de părinţi s-au prezentat copii cu 
vârste cuprinse între 3 şi 5 ani şi cu toţii erau la 
fel de emotionaţi. Nu păreau a fi pregătiţi pentru 

plecarea la grădiniţă, nici unii, nici ceilalţi. 
Acesta este motivul pentru care noi, educatoa-
rele celor 8 grupe de preşcolari, încercăm acum 
câteva sfaturi.

Cei mai mulţi părinţi sunt îngrijoraţi 
despre cum se va comporta copilul lor în 
prima zi de grădiniţă. Se va obişnui destul 
de repede sau va  face probleme? Îngrijorarea 
este un lucru normal, dar aceasta trebuie însă 
bine ascunsă, pentru a nu  afecta şi copilul.

Intrarea la grădiniţă este un pas important 
în educarea copilului, atât emoţional cât şi din 
punct de vedere al dezvoltării sociale. 

Copilul va învăţa să fie sociabil, să accepte 
schimbarea în viaţa lui, va învăţa să fie inde-
pendent şi să înveţe pe cont propriu.

Nu doar copilul are însă nevoie de 
încurajare şi motivare. Şi pentru părinţi 
este o schimbare importantă, fiindcă vor 
petrece ziua fără copilul lor. Teama că poate 
să păţească ceva rău sau că este nefericit, 
neîncrederea în instituţia respectivă sau 
persoanele angajate, chiar şi propriile experi-
enţe din copilărie se pot manifesta în această 
etapă a vieţii.

Grădiniţa este o nouă lume pe care copilul 
urmează să o descopere. Camerele sunt diferite, 
jucăriile de acasă îi lipsesc, întâlneşte atât copii 
cât şi adulţi pe care nu îi cunoaşte, programul 

Cu ocazia Sf. Dumitru, Consiliul Local Turceni 
urează domnului primar Gîlceavă Dumitru şi tuturor 

persoanelor care poartă acest nume, multă sănătate, 
bucurii şi numai împliniri. Să vă  bucuraţi de această 

zi frumoasă mereu!

este diferit,  îi lipsesc părinţii.
Este normal pentru copil să fie temător şi să 

îşi dorească să nu 
fie lăsat singur, dar 
comportamentul lui 
este influenţat de 
modul în care este 
pregătit.

Vorbiţi-i  des-
pre grădiniţă din 
timp, cu cel puţin 
două sau trei luni 
înainte de prima 
z i  d e  g r ă d i n i ţ ă . 
Mergeţi la plimbare 
în jurul grădiniţei, 
în curtea de joacă 
pentru copii, vizi-
taţi holul şi clasele 
chiar şi atunci când 
sunt acolo copii şi 
educatoare.

Povestiţi despre 
toate lucrurile pe 
care el le va face 
când va ajunge la 
g răd in iţ ă :  s e  va 
juca, va învăţa cântece şi poezii, va mânca la 
masă cu alţi copii, se va spăla pe mâini, va asculta 
ce vorbeşte educatoarea, etc.

Grădiniţa trebuie întotdeauna prezentată 
cu mult entuziasm şi pozitivism. Nu trebuie 
ameninţat copilul că îl lăsaţi la grădiniţă dacă nu 
asculta, chiar şi atunci când este deja obişnuit cu 
atmosfera de acolo.

Acordaţi-i timp să aleagă hainele pe care vrea 
să le poarte la grădiniţă, ghiozdănelul, jucăria 
preferată, creioanele de colorat sau orice alt obiect 
consideră el că îi este necesar.

Oferiţi-i un obiect care vă aparţine cum ar fi o 
brăţară sau o broşă pe care să o prindă de rucsac 
sau chiar un pupic desenat cu o cariocă sau ruj. 
Spuneţi-i copilului să atingă cu mâna pupicul 
atunci când i se face dor de casă!

Multe mămici nu ştiu cum să se despartă 
de copilul lor astfel încât el să nu plângă. Este 
un moment dificil şi trist dar sunt câteva idei 
interesante care îl pot transforma într-un moment 
relaxant.

Fiţi sincere cu micuţul şi spuneţi-i cât timp 
va sta singur la grădiniţă, fiindcă ştie să aprecieze 
timpul şi va aştepta cu nerăbdare dacă îl minţiţi că 
apăreţi imediat. Nu plecaţi brusc de la grădiniţă 
fără să îl asiguraţi că vă întoarceţi mai târziu să îl 
luaţi. Rămâneţi optimistă dacă vreţi să transmiteţi 
o stare de spirit bună copilului.

Pregătirea din timp a copilului vă ajută să 
înfruntaţi temerile şi preocupările.

•	 Este	suficient	de	independent?
•	 Va 	 manca 	 oare 	 mâncarea 	 de 	 l a	

grădiniţă?
•	 Dacă	 îl	bat	copiii	mai	mari	sau	 îi	 fură	

jucăria?
•	 Dacă	se	răneşte?
Sunt întrebări fireşti pe care orice mămică 

le are! Identifică lucrurile care te preocupă şi 
gândeşte-te la soluţii!

Emoţia că micuţul creşte şi devine într-o 
oarecare măsură independent este de nedescris! 
Chiar dacă simţiţi că vreţi să îl protejaţi acum 
cât este mic, lăsaţi copilul să meargă la grădiniţă. 
Va învăţa să interacţioneze  cu ceilalţi copii, 
îşi va dezvolta gândirea, limbajul şi spiritul de 
explorator. În plus, grădiniţa este o etapă normală 
în educarea copilului!

Veţi fi surprinşi de câte lucruri învaţă şi de 
entuziasmul cu care vorbeşte despre copii, jocuri 
şi jucării. Păstraţi întotdeauna o atitudine pozitivă 
faţă de grădiniţă, şcoală sau ideea de învăţat atunci 
când discutaţi despre asta cu copiii!

Mulţumim pentru întreaga activitate, alături 
de generaţii de preşcolari, colegelor pensionate 
Negrilă Paula şi Olteanu Profira şi le urăm viaţă 
lungă şi liniştită cu tot dragul!                             

                                  
   ed. miţaru ionela
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 Ca la fiecare început de 
an şcolar, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Lt.col. 
Dumitru Petrescu” al judeţului 
Gorj atenţionează conducerile 
instituţiilor de învăţământ cu 
privire la respectarea normelor de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 
 Astfel, premergător 
desfăşurării oricăror evenimente 
(serbări, decernări de premii, 
festivaluri, spectacole, banchete 
etc.) se va executa:
- Controlul stării de 
funcţionare a mijloacelor tehnice 
de apărare împotriva incendiilor cu 
care unităţile de învăţământ sunt 
echipate şi dotate, prin personal 
anume desemnat şi instruit în 
acest scop.
-  Scoaterea din funcţiune 
a mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor fără luarea 
unor măsuri alternative de 
apărare împotriva incendiilor ori 
neasigurarea parametrilor necesari 
funcţionării acestora în condiţii de 
eficienţă este strict interzisă. 
- Mijloacele tehnice de 
apărare împotriva incendiilor se 
vor întreţine în stare de funcţionare, 
cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei 
necesare. 
- Exploatarea sistemelor, 
instalaţiilor şi aparatelor de 
orice categorie cu defecţiuni, 
improvizaţii sau fără protecţia 
corespunzătoare faţă de materialele 
sau substanţele combustibile din 
spaţiul în care sunt utilizate este 
interzisă. 
- Se interzic folosirea 
sobelor şi a altor mijloace de 

încălzire defecte, cu improvizaţii, 
supraalimentate cu combustibili 
sau nesupravegheate şi aprinderea 
focului prin utilizarea unor lichide 
inflamabile. 
- Reglementarea fumatului 
din punct de vedere al prevenirii 
incendiilor este obligatorie 
în cadrul fiecărei instituţii de 
învăţământ şi se face prin dispoziţie 
scrisă de către persoana cu atribuţii 
de conducere. Locurile în care este 
interzis fumatul se marchează 
conform legii, iar cele în care este 
permis fumatul se marchează cu 
indicatorul “Loc pentru fumat”. 
- În cadrul şcolilor, 
activitatea se organizează astfel 
încât să nu se creeze aglomerări 
care să îngreuneze sau chiar 
să blocheze evacuarea în caz 
de incendiu. Pentru asigurarea 
condiţiilor de evacuare şi salvare 
în caz de incendiu se păstrează 
căile de evacuare libere, iar 
funcţionarea iluminatului de 
siguranţă şi a celei de-a doua surse 
de energie electrică se vor asigura 
conform reglementărilor tehnice 
în vigoare.  
- Este interzisă blocarea 
căilor de acces, de evacuare şi 
de intervenţie cu materiale care 
reduc lăţimea sau înălţimea liberă 
de circulaţie stabilită ori care 
prezintă pericol de incendiu sau 
explozie, precum şi efectuarea 
unor modificări la acestea, prin 
care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. 
Totodată, funcţionarea sistemelor 
de alarmare şi semnalizare a 
incendiilor se va asigura la 
parametrii de performanţă pentru 

care au fost proiectate. 
- Intrările în incintele 
unităţilor şcolare prin care 
se asigură accesul la clădiri 
şi instalaţii, la racordurile de 
alimentare cu apă, cum sunt 
reţele, bazine şi altele asemenea, 
se menţin practicabile, curate şi 
libere de orice obstacole. În cazul 
în care acest lucru nu este posibil, 
se asigură şi se marchează căi de 
acces şi circulaţie ocolitoare.
-  Pentru asigurarea 
intervenţiei în caz de incendiu 
este obligatorie amplasarea unor 
stingătoare în cadrul instituţiilor 
de învăţământ, conform 
reglementărilor în vigoare, precum 
şi instruirea personalului asupra 
modului de utilizare a acestora. 
- În vederea formării unui 
comportament adecvat, atât al 
elevilor, cât şi al personalului 
instituţiilor de învăţământ, 
periodic se vor executa exerciţii 
de alarmare-evacuare. În şcolile 
pentru copii cu afecţiuni speciale se 
recomandă organizarea exerciţiilor 
de alarmare-evacuare în prezenţa 
unui pompier profesionist care 
va avea asupra lui echipamentul 
complet de intervenţie. Pe lângă 
executarea exerciţiilor de alarmare 
în baza planului de alarmare şi 
evacuare, educaţia elevilor trebuie 
să cuprindă şi pregătirea preventivă 
în domeniul apărării împotriva 
incendiilor care se face organizat 
în şcoli, conform prevederilor 
protocolului privind pregătirea 
în domeniul protecţiei civile a 
copiilor, elevilor şi studenţilor din 
învăţământul naţional.

n o r m e d e p r e v e n i r e A i n ce n d i i lo r Î n ş co l i

 Activitatea de prevenire a 
constituit direcţia prioritară de acţiune 
a Poliţiei Locale Turceni în  luna 
septembrie 2013 care şi-a canalizat 
eforturile pentru popularizarea 
legislaţiei, conştientizarea populaţiei 
asupra necesităţii respectării legii din 
domeniile de competenţă.
În domeniul siguranţei publice s-au 
desfăşurat activităţi care privesc 
următoarele: 
Întocmirea “ Planurilor de măsuri “ şi 
executarea serviciului conform acestora 
pentru diferite evenimente cum ar fi :
         -asigurarea măsurilor de ordine 
la bâlciul anual din satul Gîrbovu 
ocazionat de sărbătoarea  “ Sf. Maria “ 
08 – 09 – 2013. 
 -asigurarea măsurilor de 
ordine şi siguranță la Stadionul oraşului 
Turceni privind meciurile de fotbal ale 
ACS Ştiința Turceni, pentru Liga III şi 
IV.
 - asigurarea măsurilor de 
ordine şi participarea la festivitatea 
de deschidere a noului an şcolar 
2013-2014, la unitățile şcolare de raza 
localității. 
      -efectuarea de razii  şi controale 
împreună cu Poliţia oraşului Turceni în 
diferite locaţii (cluburi, baruri,) de pe 
raza teritorială a localităţii. 
      -efectuarea de razii împreună cu 
conducerea Liceului Tehnologic 
Turceni în barurile din centrul oraşului 
pentru combaterea şi prevenirea 
absenteismului în şcoli. 
            -patrulări în zona unităților 
şcolare, prezența în stradă la intrarea 
şi ieşirea elevilor la şi de la cursuri, în 
special seara, la lăsarea întunericului.

            -efectuarea de pânde în diferite 
locuri şi zone vulnerabile ale localității, 
privind furturile şi distrugerile din 
domeniul public şi privat.
           -s-a intervenit împreună cu 
lucrătorii Poliţiei oraş Turceni pentru 
rezolvarea a 10 cazuri semnalate la 
numărul de urgenţă 112, prin aplanarea 
şi stingerea unor conflicte care puteau 
genera consecinţe grave. 
           -asigurarea unei prezenţe active 
în stradă.
           -verificarea şi soluţionarea în 
limitele legii a sesizărilor asociaţiilor 
deproprietari  privind săvârşirea unor 
fapte prin care se încalcă normele 
legale.
          -constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor conform Legii 
61/91R, pentru încălcarea prevederilor 
legale referitoare la tulburarea ordinii 
şi liniştii publice şi pentru faptele care 
afectează climatul social.
-colaborare şi acordare sprijin 
Serviciului Public, în vederea punerii 
în aplicare a Programului de gestionare 
a câinilor fără stăpân.
-patrulări cu autoturismul din dotare 
şi pedestre pe raza localităţii şi în 
zona şcolilor(cu patrule ale Poliţiei 
Locale şi patrule mixte de la Poliţia 
oraş Turceni); pânde, supravegheri 
operative; legitimări persoane;
- patrulări în zona parcurilor, parcărilor 
şi a locurilor de joacă pentru copii.
 În domeniul curăţeniei 
localităţii şi protecţiei mediului 
conform HCL nr. 45/2011 am 
desfăşurat activităţi care privesc : 
        -prevenirea şi combaterea încălcării 
normelor legale privind curăţenia 

localităţii.
        -controlul modului de depozitare 
a deşeurilor menajere, industriale sau 
de orice fel şi de respectare a igienizării 
zonelor periferice. 
             - verificarea şi sancționarea 
agenților economici care nu au 
încheiat contract de salubrizare cu SC 
TurceniSal.
             -sesizarea instituţiile abilitate 
cu privire la situaţiile de fapt constatate 
şi măsurile dispuse în vederea 
îmbunătăţirii stării de curăţenie a 
oraşului.
        -colaborare cu Serviciul Public 
Turceni şi SC TurceniSal privind 
activităţi de salubrizare a localităţii. 
        -distribuirea înştiinţărilor 
sub semnătură pentru curăţirea, 
decolmatarea şanţurilor şi rigolelor 
de scurgere a apei, îndepărtarea 
materialelor din acestea (nisip, pietriş, 
lemne).
        -protejarea spaţiilor verzi din zona 
centrală a oraşului.
    În domeniul rutier (parcări, 
staţionări în locuri interzise) în 
conformitate cu HCL nr. 45/2011 şi 
OUG 195/2002 R au fost desfăşurate 
activităţi de:
         - asigurarea fluenţei circulaţiei pe 
drumurile publice din raza teritorială 
de competenţă, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor conferite de  Legea nr. 
155/2010 în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice;
        - participarea, împreună cu agenţii 
de Poliţie Rutieră de la Poliţia oraşului 
Turceni, la asigurarea măsurilor de 
fluidizare a traficului la bîlciul anual 
din localitatea Gârbovu.

         - constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea 
normelor legale privind oprirea, 
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi 
accesul interzis;
         - constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea 
normelor legale privind masa maximă 
admisă şi accesul pe anumite sectoare 
de drum
         - constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea 
normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede şi 
vehicule cu tracţiune animală;
- constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor privind permisele de 
liberă trecere, necesare pentru accesul 
autovehiculelor în zona centrală a 
oraşului, unde este interzis accesul 
peste 3,5t.
    - participarea la asigurarea fluenţei 
traficului rutier cu ocazia efectuării 
lucrărilor de reparaţie a arterelor de 
circulaţie din zona centrală a oraşului.
 În domeniul pazei 
obiectivelor de interes local Poliţia 
Locală Turceni:
- a asigurat paza bunurilor de pe 
domeniul public şi a obiectivelor 
aflate în proprietatea oraşului Turceni, 
acordând atenție deosebită sediului 
Primăriei Turceni, Casei de Cultură, 
unităților de învățămînt, bisericilor şi 
cimitirelor, monumentelor, parcurilor, 
parcărilor, Spitalului, Creşa, Stadionul 
şi bazele sportive, Sala de sport- 
Turceni, Strâmba-Jiu, mobilierului 
stradal, etc..

Întocmit, Şef poliție locală,
insp. sup.  CiuliCĂ toma

RAPORT DE INFORMARE 
AL POLIȚIEI LOCALE TURCENI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2013

 An de an,  acţiunile 
preventive şi intervenţiile pentru 
înlăturarea urmărilor incendiilor, 
exploziilor, inundaţiilor şi altor 
calamităţi naturale au demonstrat 
implicarea necondiţionată a 
pompierilor  în salvarea de vieţi 
omeneşti şi importante bunuri 
materiale. 
 De Ziua Pompierilor, 
primarul oraşului Turceni, Gîlceavă 
Dumitru a acordat diplome 
aniversare reprezentanţilor Secţiei 
de Pompieri Turceni din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” 
al judeţului Gorj . 

Diplomă aniversară pentru 
Secţia de Pompieri

cAzierele 
jUdiciAre poT fi 
eliberATe şi de 
căTre poliŢiA 

orAşUlUi 
TUrceNi 

 De acum încolo, 
cetăţenii domiciliaţi în oraşul 
Turceni nu vor mai fi nevoiţi 
să se deplaseze la Târgu-
Jiu pentru a intra în posesia 
cazierelor judiciare. Potrivit 
unui comunicat de presă emis 
de Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Gorj, începând cu 
data de 7 octombrie 2013, 
certificatele de cazier judiciar 
pentru persoanele fizice fără 
antecedente penale se eliberează 
şi de către Poliţia oraşului 
Turceni. „Tot de la această dată, 
pot obţine propriul certificat de 
cazier judiciar, persoanele fizice 
sau juridice, indiferent de locul 
naşterii sau domiciliu”, se arată 
în comunicatul IPJGorj. 
 actele, condiţiile şi 
programul de eliberare a 
acestora sunt:
Cerere-tip pentru eliberarea 
certificatului de cazier judiciar, 
cu datele complete de stare civilă 
şi motivată, se depune la ghişeele 
unităţilor de poliţie însoţită de:
- actul de identitate 
(cartea/ buletinul de identitate, 
paşaportul, cartea de identitate 
provizorie) aflat în termen de 
valabilitate;
-  timbru fiscal în valoare 
de 2 lei (de la oficiile poştale) 
sau chitanţă contravaloare 
timbru (se achită la ghişeul taxe 
şi impozite locale)
- chitanţă de achitare 
a taxei pentru obţinerea 
certificatului de cazier judiciar, 
în cuantum de 10 lei (se achită 
la Trezorerii sau prin mandat 
poştal în contul Trezoreriei 10 
lei plus taxa percepută de Oficiul 
Poştal).
 Cererea poate fi depusă 
personal sau prin împuterniciţi, 
aceasta va fi însoţită şi de procura 
autentificată în condiţiile legii, 
care se va depune:
a) în original, dacă 
procura are ca obiect obţinerea 
certificatului de cazier judiciar
b) în copie, dacă 
procura are un obiect generic 
ce presupune şi obţinerea 
certificatului de cazier judiciar
 În cazul în care se 
solicită eliberarea mai multor 
certificate, persoana va completa 
un număr egal de cereri. 

notă: eliberăm certificate 
de cazier judiciar numai 
persoanelor care nu au 
înscrise menţiuni în cazier 
(fără antecedente penale), 
pentru celelalte cazuri 
aceasta se eliberează de la 
sediul inspectoratului de 
poliţie judeţean Gorj. 
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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 şi impozitelor.
biroul stare Civilă şi evidenţa populaţiei - 

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 aplicării la Programul 
național de dezvoltare locală  
pentru construcția de locuințe 
sociale, coordonat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
”Realizare a 40 unități locative 
sociale în oraşul Turceni, județul 
Gorj”
2. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea condițiilor de închiriere 
de către concesionar, pe durata 
concesiunii a imobilelor ce 
fac obiectul contractelor de 
concesiune nr. 5460/15.052012, 
nr.11848/22.10.2012 şi nr. 
8906/20.08.2012, încheiate între 
oraşul Turceni în calitate de 
concedent şi SC Ydail Construct 
SRL, cu sediul în sat Murgeşti, 
oraşul Turceni, jud.Gorj, în calitate 
de concesionar.
3.  HOTĂRÂRE privind 
aprobarea programului de activităţi  
al Consiliului Local Turceni şi 
graficul de şedinţe pe trimestrul 
IV 2013   
4. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea execuției unor lucrări de 
modernizare a construcției ”Punct 
termic nr.1”, ce face obiectul 
contractului de concesiune 
nr.8906/20.08.2012 şi a spațiului 
în suprafață de 150 mp, din 
proprietatea oraşului Turceni, jud.
Gorj, respective “Punctul termic 
nr. 2” ce face obiectul contractului 
de concesiune nr.11848/22.10.2012 
şi a spațiului în suprafață de 540 
mp, din proprietatea oraşului 
Turceni, jud.Gorj,  identificate 
conform planului de amplasament, 
în vederea amenajării de către SC 
Ydail Construct SRL, cu sediul în 
oraşul Turceni, jud.Gorj, a unui 
spațiu comercial, a unei căi de 
acces şi a unei platforme cu locuri 
de parcare.  
5. HOTĂRÂRE privind 

aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Şanț de gardă şi de colectare ape de 
pe versant, str.Stoichiță Râioşanu 
nr.19, oraş Turceni ”
6. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Amenajare trecere prin vad-str.
Balu, oraşul Turceni ”
7. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Împrejmuire bază sportivă-şcoală 
Strâmba Jiu, oraş Turceni ”
8. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Reparații sistem de ape pluviale în 
zona CFR-Jilț ”
9. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  
” Reparații învelitoare Casa de 
Cultură Turceni”
10. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  
” Şanț din beton, str.Stoichiță 
Râioşanu nr.138-140, oraş Turceni 
”
11. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Şanț betonat, str.Sf. Nicolae zona 
proprietate Enache nr.31 ”
12. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Reparații interioare hol şcoală 
Strâmba-Jiu şi reparații învelitoare 
şcoală Turceni centru ”
13. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea compensării redeventei, 
pentru anul 2013, datorată de 
S.C Ydail Construct SRL aferentă 
Contractului de concesiune nr. 
5460/15.05.2012, cu suma de bani 
lei reprezentând contravaloarea 
lucrărilor executate de S.C 
Ydail Construct SRL conform 

contractului de concesiune anterior 
menționat.
     14. HOTĂRÂRE privind 
modificarea şi completarea 
Hotărârii nr. 107/29.04.2009 prin 
care s-a aprobat inventarierea in 
domeniul privat al oraşului Turceni 
a unor terenuri situate în oraşul 
Turceni  
15. HOTĂRÂRE privind 
completarea inventarului 
bunurilor ce aparțin domeniului 
public al oraşului Turceni, însuşit 
prin Hotărârea Consiliului Local 
Turceni nr. 22/12.07.1999
16. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea contului de execuţie 
al bugetului local şi al bugetului 
instituțiilor publice şi activităților 
finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe semestrul I 
2013
17. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea instalării unor 
echipamente de acces radio 
necesare conectării la infrastructura 
şi platforma Sistemului Național 
Unic de Apeluri de Urgență, a 
dispeceratelor de urgență din 
această substație.
18. HOTĂRÂRE privind 
darea în folosinţă gratuită a unui 
bun Liceului Tehnologic Turceni 

19. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea organizării unei 
manifestări la  Mănăstirea Sfânta 
Treime 
20. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea organizării unei 
manifestări la Parohia Stolojani.         
21. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea organizării unei 
manifestări la Parohia Strâmba-Jiu

22. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea organizării unei 
manifestări la Parohia Turcenii de 
Jos.
23. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea organizării unei 
manifestări la Parohia Turcenii de 
Sus. 
24. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea unei împrejmuiri. Se 
aprobă executarea de către  SC 
ADY COMPANY SRL, cu sediul în 
Turceni, având CUI  RO 24085640 
şi înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr. J 18/597/2008, 
a unei  împrejmuiri provizorii cu 
gard din plasă, prinsă pe țeavă 
metalică, în punctul zonă GSIE 
Turceni.
       25. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea participării Consiliului 
Local al comunei Ioneşti şi a 

Consiliului Local al comunei 
Urdari, ca membrii în Asociația 
Club Sportiv Ştiința Turceni.
26. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea modificării şi completării 
Programului anual al achizițiilor 
publice, pentru anul 2013
27. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziției unor materiale 
şi a unor obiecte de mobilier pentru 
Liceul Tehnologic Turceni
28. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea unei sume de bani  în 
vederea derulării parteneriatului 
”Reporterii verzi”.
29. H O T Ă R Â R E p e n t r u 
revocarea Hotărârii Consiliului 
Local Turceni nr. 83/2012 privind 
aprobarea documentației PUZ – 
”Zona centrală, oraşul Turceni, 
județul Gorj”.
30. HOTĂRÂRE privind 
darea în folosinţă gratuită a unui 
spațiu, proprietate a oraşului 
Turceni Asociației Salubris Turceni 
Sud Gorj.  
31. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziționării unui 
videoproiector şi a unui ecran de 
proiectie şi darea lor în folosinţă 
gratuită Liceului Tehnologic 
Turceni. 

 persoanele care vor 
să publice anunţuri gratuite în 
ziarul monitorul de turceni se pot 
adresa de luni până vineri, între 
orele 08:00-16:00, secretariatului 
primăriei oraşului turceni.
 termenul limită de 
predare a anunţurilor în vederea 
publicării este data de 20 din 
cursul fiecărei luni a anului. Sunt 
acceptate doar anunţurile scrise, 
însoţite sau nu de fotografie.
 anunţurile de mica 
publicitate Gratuite nu se 
acceptă dacă au caracter de 
reclamă sau mesaj inadecvat.
-anunţurile se depun personal la 
sediul primăriei oraşului turceni

-anunţurile trebuie să conţină 
obligatoriu datele de contact ale 
persoanei care doreşte publicarea 
anunţului: număr de telefon sau 
adresă de email
-anunţurile trebuie să fie scrise cu 
litere mici (nu cu majuscule)
- la depunerea anunţurilor, vă 
rugăm să selectaţi categoria şi 
subcategoria aferentă anunţului 
dumneavoastră
- anunţurile simple de prestări 
servicii, se depun pentru 
următoarele rubrici: 
•	 Calculatoare:	 	 	 Servicii,	
instalări, upgrade, arhivări, 
inscripţionări.
•	 Turism	 :	 Transport		

intern şi internaţional
•	 Construcţii:	 Executări	
construcţii, închirieri, vânzări
•	 Auto	Moto	Velo:	Vânzări,	
Închirieri auto, documente, 
Înmatriculări – radieri, 
dezmembrări, remorcări-
intervenţii
•	 Mobil:	 Vânzări,	
decodări, reparaţii
•	 Agro:	 Prestări	 servicii,	
angajări, cumpărări, vânzări, 
informaţii
•	 Mozaic	:	Afaceri
•	 Bursa	 forţei	 de	 muncă:	
angajări
•	 Imobiliare
•	 Diverse.

 

ANUNŢ 

În fiecare dată de 5 a lunii, cetăţenii 
Oraşului Turceni sunt invitaţi să participe 
la  întrunirea cu aparatul de specialitate al 
Primăriei şi Primar, la ora 18:00, la Casa de 
Cultură a Oraşului Turceni. 

În fiecare dată de 12 a lunii, cetăţenii din 
satul Strâmba-Jiu sunt invitaţi să participe 
la  întrunirea cu aparatul de specialitate al 
Primăriei şi Primar, la ora 18:00, la Casa 
Parohială din Strâmba Jiu.

opinia Cetăţeanului

reînfiinţarea târgului săptămânal din localitatea noastră 
este o dorinţă manifestată în dese rânduri de tot mai mulţi 

cetăţeni. una dintre principalele probleme care au condus la 
închiderea acestuia a constituit-o amplasamentul îndepărtat 

faţă de  oraş şi satele aparţinătoare. 
În acest sens, am propus două locaţii noi asupra cărora să 

vă expuneti părerea pe site-ul www.turceni.ro sau pe pagina de 
facebook Gîlceavă dumitru: prima ar fi în continuarea 
liceului, lângă staţia de epurare iar cea de-a doua locaţie ar 

fi islazul din satul murgeşti.
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S o l u ţ i o n a r e a 
problemelor reţelei 
de canalizare (parte 
a sistemului public 
de canalizare, 
alcătuită din canale 
colectoare, canale 
de serviciu, cămine, 
guri de scurgere 
şi construcţii 
anexe care 
asigură preluarea, 
evacuarea şi 
transportul apelor 
de canalizare de la 
doi ori de la mai 
mulţi utilizatori 

independenţi) a reprezentat una din priorităţile administraţiei locale. “Canalizarea stradală (principală) 
s-a realizat în întregime la blocuri.  De asemenea, se continuă  şi racordarea blocurilor la canalizarea 
stradală – principală, respectiv evacuarea apei infiltrate la subsol şi înlocuirea tuturor instalaţiilor sanitare, 
conductele. Până în prezent sunt 6 blocuri racordate la canalizarea stradală şi am reuşit schimbarea tuturor 
instalaţiilor sanitare ”, a declarat Preşedintele Asociaţiei de Proprietari nr. 1 Turceni, domnul Victor 
Sârbu. 
 Curăţarea subsolurilor a constituit vreme de aproximativ 20 de ani una dintre cele mai mari 
probleme cu care se confruntă locatarii de la blocuri. Din acest motiv, procedura de lucru a constat în 
curăţarea subsolurilor, înlocuirea tuturor ţevilor de la instalaţiile de scurgere care fac accesul la canalizare, 
urmând ca mai apoi pereţii să fie supuşi unei spălării cu apă sub presiune.
 Chiar dacă această sarcină ar reveni de drept asociaţiei de proprietari, pentru că aceasta nu a reuşit 
să cumuleze un consens din partea tuturor locatarilor -mai ales din punct de vedere financiar – la nivelul 
Primăriei Turceni s-a luat decizia că rezolvarea aceastei probleme este o prioritate, în consecinţă trecându-
se la soluţionarea imediată a ei. “Toate aceste lucrări s-au realizat cu sprijinul Consiliului Local Turceni şi 
al domnului primar Dumitru Gîlceavă. S-a intervenit eficient astfel încât reţelele de canalizare care au fost 
sparte sau au lipsit în totalitate să fie refăcute. 
 Având în vedere că meteorologii au anunţat o iarnă foarte grea, cu temperaturi scăzute, rugăm 
proprietarii de apartamente să ia măsurile necesare pentru repararea şi închiderea uşilor de la blocuri, 
prevenind astfel îngheţarea instalaţiilor de apă. Din nefericire, în anii anteriori mulţi locatari nu au înţeles 
necesitatea protejării acestor conducte, s-au înregistrat cazuri când acestea au îngheţat şi s-au spart. Acest 
lucru a însemnat sistarea furnizării serviciului, reparaţii, iar realimentare. În acest sens, reprezentanţii 
Asociaţiei noastre au pus afişe la fiecare scară de bloc privind pregătirile pentru iarnă”, a adăugat Victor 
Sârbu. 

RACORDARE A  BLOCURILOR  LA 
CANALIzARE A  STRADALă

 octombrie 2013 - (07-18 octombrie 2013) 
- vaccinare antirujeolică-antirubeolică-antiurliană 
(rro), clasa l-a
 noiembrie 2013 - (04-15 noiembrie 2013)- 
vaccinare diftero-tetanica (dt), clasa iX-a (restanțieri 
din anul şcolar 2012-2013), vaccinare diftero-tetanica 
(dt), clasa X-a (restanțieri din anul şcolar 2011-
2012)
 decembrie 2013 (02 -13 decembrie 2013) 
- vaccinare antipoliomielitică (vpi), clasa a ii-a (8 
ani),  vaccinare antipoliomielitica (vpi), copii în 
vârstă de 6 ani (clasa pregătitoare). 
 aprilie-mai 2014 (perioada exactă va fi 
comunicată ulterior), vaccinare diftero-tetanică (dt), 
clasa a viii-a.
 Raportarea vaccinărilor efectuate se 
efectuează conform „Procedurii de raportare a 
vaccinărilor realizate în campaniile şcolare de către 
medicii vaccinatori (medici de familie/medici 
şcolari)”.  Aceste campanii de vaccinare se adresează 
tuturor copiilor de vârstă eligibilă, şcolarizați şi 
neşcolarizați. Vaccinarea copiilor neşcolarizați se va 
efectua prin intermediul cabinetelor medicilor de 
familie.  Înaintea fiecărei campanii de vaccinare se 
vor organizarea sesiuni de instruire a personalului 

medico-sanitar cu privire la: vaccinul ce urmează să 
fie administrat; criteriile de eligibilitate la vaccinare; 
perioada de efectuare a vaccinării; contraindicații 
temporare şi definitive;  reacții adverse, raportarea, 
investigarea şi tratamentul acestora; managementul 
şocului anafilactic. 
 O atenţie deosebită trebuie acordată 
colectivităţilor din şcoli şi grădiniţe în care este 
indispensabil efectuarea triajului epidemiologic 
efectuat  zilnic pentru depistarea cât mai precoce 
a acestor afecţiuni şi pentru prevenirea răspândirii 
acestora în întreaga colectivitate. În ceea ce priveşte 
imunizarea antigripală, aceasta rămâne cea mai 
sigură metodă de prevenire a gripei severe. Copiii 
mai mici de 5 ani, gravidele, bătrânii peste 65 de ani  
şi cu boli cronice, copiii şi bătrânii institutionalizaţi, 
precum şi personalul medical care intră tot timpul în 
contact cu persoanele bolnave, au mai mare nevoie de 
imunizare contra gripei. Octombrie este luna ideală 
în care ar trebui făcută vaccinarea, care se recomandă 
tuturor persoanelor cu vârste peste 6 luni. Acest lucru 
este posibil ca în fiecare an cu ajutorul Ministerului 
Sănătăţii, a medicilor de familiei şi a instituţiilor 
spitaliceşti prin programul de vaccinare antigripală 
gratuită.

Calendarul Campaniilor şColare de vaCCinare, 
anul şColar 2013-2014

CYMK

Clasament la finalul etapei a IX-a
Liga a III-a, seria a IV-a

Echipa MJ V E Î GM GP GV P Ultimele 5 meciuri

1 be  Caranse 8 7 0 1 16 5 +11 21 WWWWW

2
 Hunedoara 8 6 0 2 13 5 +8 18 L WWWW

3 armata Millenium Gi 8 5 1 2 15 10 +5 16 WWWW D

4
 Pandurii Târg… 8 4 3 1 12 5 +7 15 D WW DW

5 ia Nuova Mama M 8 3 3 2 10 8 +2 12 D L L WW

6
 Vulturii Lugoj 8 3 2 3 13 9 +4 11 D L W L W

7
 AFCM Re i a 8 3 1 4 7 9 2 10 W L D L L

8 Muncitorul Re i a 8 2 2 4 13 10 +3 8 D L L L W

9
 Jiul Rovinari 8 1 5 2 6 6 +0 8 L D D D L

10 ni tiin a Turce 9 2 1 6 6 21 15 7 L W L L L

11 Minerul Jil M… 0 0 0 0 0 0 +0 0

12 Avrig L9 0 0 9 6 29 23 0 L L L L
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