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  Pe data de 28.10.2013  am susţinut o şedinţă cu medicii 
de familie din zonă şi medicii de specialitate ai Spitalului 
Orăşenesc Turceni pentru o mai bună colaborare a acestora cu 
privire la dezvoltarea serviciilor prestate de cadrele medicale 
în folosul cetăţenilor. Pe parcursul acestei întruniri au fost 
discutate aspectele care îi împiedică să soluţioneze anumite 
situaţii de urgenţă, cu scopul de a găsi o soluţie rapidă şi 
viabilă pentru aceste probleme. Intenţionăm ca pe viitor să se 
înfiinţeze un ambulatoriu pentru tratarea celor mai întâlnite 
patologii ale bolnavilor, de asemenea se va investi în aparatură  
medicală pentru secţiile spitalului. Prin intermediul acestei 
întâlniri, medicii de familie ai comunelor apropiate oraşului 
Turceni au fost mai bine informaţi despre diversitatea servi-
ciilor oferite de secţiile şi serviciile care există actualmente la 
Spitalul Orăşenesc Turceni pentru a avea o mai bună colabo-
rare. Spitalul Orăşenesc Turceni va avea toată susţinerea mea 
pentru a-şi îmbunătăţi  calitatea serviciilor prestate şi resursele 
necesare pentru achiziţionarea aparaturii medicale de ultimă 
tehnologie. Pentru anul 2014 ne propunem realizarea unui 
Compartiment Primiri Urgenţe.

            În luna octombrie a fost mobilată integral farmacia 
Spitalului Orăşenesc Turceni, spaţiul a fost reabilitat în luna 
septembrie; au fost schimbate toate noptierele de la fiecare pat, 
din secţiile spitalului-sporind astfel condiţiile hoteliere pentru 
pacienţi. Pe parcursul lunii octombrie, Spitalul Orăşenesc 
Turceni a înregistrat un număr 321 de pacienţi din care: 18 
cazuri pe secţia de boli cronici, 70 de cazuri pe secţia de 
medicină internă, 10 cazuri pe secţia de neonatologie (nou 
născuţi), 44 de cazuri pe secţia de pediatrie, 26 de cazuri pe 
secţia de psihiatrie cronici, 75 de cazuri pe secţia de chirurgie 
generală, 54 de cazuri pe secţia de obstretică-ginecologie, 24 
de cazuri pe secţia de otorinolaringologie (ORL) şi au fost 
efectuate 45 de intervenţii chirurgicale.

În data de 05 noiembrie am iniţiat o şedinţă la care au 
participat foşti primari, foşti şi actuali consilieri şi cetăţeni 
ai oraşului Turceni. M-a bucurat prezenţa acestora, apreciez 
ca fiind deosebit de utilă pentru dezbaterile care s-au axat 
în principal pe fundamentarea bugetului pe anul viitor si pe 
realizarea celor mai importante obiective de investiţii propuse 
pentru anul 2014. Şedinţa a fost urmată de un spectacol 
susţinut de Ansamblul Brâuleţul al Casei de Cultură.

            În data de 12 noiembrie am susţinut o şedinţă în 
satul Strâmba Jiu, cu cetăţenii, unde a fost dezbătute diverse 
probleme, cum ar fi: realizarea lucrărilor de canalizare, bornare 
şi delimitarea terenurilor agricole, li s-au prezentat implicaţiile 
lucrării pentru prelungirea digului cu 1,5 km, pentru a preveni 
inundarea terenurilor agricole aflate în vecinătatea râului Jiu, 
în urma ieşirii din matcă a acestuia. 

              Rezultatul bun al dezbaterilor m-a determinat 
să recurg periodic la consultarea cadrelor de specialitate în 
fiecare zi de 5, respectiv 12 a fiecărei luni, în acest sens vă 
invit să participaţi la întâlnirile organizate la Casa de Cultură 
din Turceni şi Casa Parohială din Strâmba-Jiu,  începând cu 
ora 18:00.

              A fost finalizată documentaţia tehnică pentru mai 
multe obiective de interes public cum ar fi: betonarea şanţurilor 
de pământ, refacerea podeţelor prin achiziţionarea de ţeavă 
refolosibilă, cât şi lucrări pentru îmbunătăţirea infrastructurii. 
De asemenea, se află în derulare lucrările de igienizare şi 
refacere a subsolurilor blocurilor din oraşul Turceni, în acest 
moment se desfăşoară acţiunea la blocul 39 de pe Str. Sfântul 
Gheoghe. 

                În luna octombrie, Biroul Tehnic  a făcut recepția 
următoarelor lucrări realizate în oraşul Turceni şi satele 
aparținătoare:

1. Sanț betonat din Drumul Județean-proprietate în 
Turcenii de Jos, Str. Sf. Nicolae, nr.69, oraş Turceni, jud. Gorj. 
Execuția unui sanț betonat cu suprafața de 70m2, gardă de 
10 cm beton,pentru a transporta apele pluviale preluate de 
pe partea dreaptă a drumului, printr-un pod ce traversează 
Drumul Județean.

2. Amenajare podeț tubular  str. Lisului. Lucrările 
cuprind: desfacerea şi decolmatarea tubului; se va executa placă 
de suprabetonare armată şi şanț betonat în gurile şi canalul 
podețului  diametru nominal-1500mm.

3. Hidroizolație Bl. G27, sc.1, oraş Turceni. Lucrarea 
s-a efectuat cu scopul de a asigura hidroizolația de la sc.1, bl 
G27, cu două straturi de membrană pe o suprafață de 204m2 
, proprietate a oraşului Turceni.

4. Lucrări de construire guri de scurgere-străzi în 
Turceni. Lucrarea va fi executată cu scopul de a prelua apele 
pluviale de pe carosabilul şi străzile din oraşul Turceni (zona 
nouă de blocuri) şi de pe trotuare în sistemul de canalizare ape 
pluviale ale oraşului.  S-au montat 30 guri de scurgere, lucrări 
de terasament, cofraje şi turnări de betoane.

5. Extindere parcare Piața-BRD, oraş Turceni, jud. Gorj. 
Lucrarea executată a constat în executarea unui pavaj cu pavele 
normale pe un strat de nisip pe o suprafață de 147,15m2  şi o 
lungime 28,5 metri liniari de borduri prefabricate din beton 
pe fundație din beton în zona BRD-parcare piață.

6. Lucrări de asfaltare parcare stație de salvare şi alei 
intrare urgență Spital Orăşenesc Turceni. Lucrările de asfal-
tare parcare stație de salvare constau în lucrări de decupare 
îmbrăcăminte asfalt, degradate, în suprafață de 258,617 m2,  
reparații îmbrăcăminte din beton-ciment pe aceeaşi suprafață, 
amorsarea suprafeței parcării de 8,621m2  şi realizarea 
îmbrăcăminții din beton asfaltic de 40 cm grosime cu  aşternere 
mecanică-încălzire 14,5 m borduri.

      Pe parcursul lunii octombrie au fost realizate lucrări 
de reabilitare la Casa de Cultură a oraşului Turceni, a fost 
reabilitată sala de sport a oraşului Turceni, sunt în curs de 
execuţie lucrările de modernizare, extindere şi reabilitare a 
“Campusului Grup Şcolar Industrial Energetic”, s-a realizat o 
alee pietonală care face legătura între zona de blocuri şi Piaţa 
Agroalimentară Turceni. 

Personalul Compartimentului de Fond Funciar s-a deplasat 
în teren cu cetățenii pentru soluţionarea litigiilor şi pentru 
a măsura parcelele din diferite puncte şi transcrierea lor pe 
plan, au efectuat schiţe şi planuri de amplasament conform 

hotărârilor judecătoreşti, au realizat planurile de amplasament 
pentru schimbarea partidelor de gaze şi curent, au fost puse pe 
ortofotoplan titlurile de proprietate conform legii 165/2013.

            Activitatea Poliției Locale Turceni, în luna octombrie, 
a constat în următoarele:

1. În conformitate cu anexa nr. 9 din HCL nr. 45/2011, 
în urma verificărilor făcute în luna octombrie, de către 
polițiştii locali, privind respectarea normelor ce regle-
mentează desfăşurarea activităților comerciale, în spații 
închise, pe raza oraşului Turceni, în speță obținerea şi vizarea 
autorizației de funcționare pentru agenții economici de pe 
raza oraşului Turceni, au fost sancționați un număr de 10 
agenți economici.

2. Am colaborat cu alte formațiuni precum Garda de 
Mediu, ITM, pentru efecuarea controalelor periodice.

3. Au fost asigurate măsurile de ordine la spectacolele 
organizate la Casa de Cultură, pentru buna desfăşurare a 
activităţilor.

      4. S-au efectuat  razii  şi controale împreună cu Poliţia 
oraşului Turceni în diferite locaţii (cluburi, baruri,) de pe 
raza teritorială a localităţii, au fost făcute  razii împreună cu 
conducerea Liceului Tehnologic Turceni în barurile din centrul 
oraşului pentru combaterea şi prevenirea absenteismului în 
şcoli. 

            5. Pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice au 
fost derulate următoarele activităţi: 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; 
patrulări în zona parcurilor, parcărilor şi a locurilor de joacă 
pentru copii.

            6. Au fost făcute verificării cu privire la: starea dru-
murilor de tarla, starea iluminatului public; au fost verificate 
şanţurile şi rigolele de scurgere a apei.

            7. Poliţia Locală Turceni a mai răspuns operativ în 
următoarele situaţii:

- Intervenții la apelul de urgență 112: 12
- Stări conflictuale: 15  
- Petiții şi reclamații rezolvate: 4 
- Persoane legitimate: 69                                                                
              - Acțiuni în localuri, baruri, discotecoteci: 4
- Elevi problemă identificați: 2
- Contravenții constatate: 14
- Evenimente înregistrate în zona şcolilor: 2
Întrucât ne aflăm în pragul iernii au fost asigurate stocurile 

de combustibili pentru instituţiile subordonate Primăriei şi 
material antiderapant pentru buna desfăşurare a circulaţiei în 
sezonul rece. În cadrul programului de acordare a ajutoarelor 
de încălzire, Biroul de Asistenţă Socială a primit un număr de 
350 de cereri pe parcursul lunii octombrie.

Au fost începute lucrările de montare a instalaţiilor şi 
decoraţiilor pentru sărbătorile de iarnă. Pe aceeaşi dată va fi 
sărbătorită Ziua Naţională a României în oraşul Turceni şi 
fiecare sat aparţinător; în satul Strîmba-Jiu va avea loc o cere-
monie de comemorare a eroilor, ostaşilor şi luptătorilor care 
şi-au dat viaţa pentru patrie. La acest eveniment sunt aşteptați 
toți cetățenii comunității noastre, să asiste la programul dedicat 
acestei zile speciale cu o semnificație importantă pentru istoria 
neamului nostru, iar după vor participa la o masă tradițional 
românească.
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AGENDA PRIMĂRIEI
de Dumitru Gîlceavă,

Primarul oraşului Turceni

Documente necesare pentru obţinerea 
autorizaţiei De construire

1. certificat de urbanism 
(eliberat de primăria de sector/oraş/
comună)
2. Studiu geotehnic al terenului 
(structura solului)
3. cadastru pentru teren/imobil
4. Planuri topografice sc. 1:500 si 
1:2000 (obţinute de la Direcţia de 
cadastru)
5. acte de proprietate (contract 
vânzare-cumpărare, moştenire, 
donaţie, etc.)
6. dacă este cazul şi se solicită prin 
cu “ expertiza tehnică a construcţiei 
existente
7. dovada de luare în evidenţă a 
proiectului la ordinul arhitecţilor din 
România

Notă:
* documentaţia pentru CU se poate 
realiza şi de arhitect
* expertiza tehnică se poate realiza 
de către un inginer, expert tehnic 
autorizat nominalizat de beneficiar 
sau arhitect/inginer

la care se adaugă

8. PAC - Proiect Autorizare de 
Construire  compus din:
1. Parte de arhitectură

1. planurile tuturor nivelurilor sc. 
1:100
2. plan învelitoare sc. 1:100
3. toate cele 4 faţade sc. 1:100
4. plan de situaţie sc. 1:500
5. plan de încadrare în zonă sc. 
1:2000
6. cel puţin o secţiune caracteristică 
sc. 1:100
7. memoriu general
8. memoriu tehnic de arhitectură
9. anexa cu toate caracteristicile 
clădirii

2. Verificare de proiect (arhitectură)  
efectuată de un arhitect verificator, 
altul decât proiectantul general şi fără 
legătură cu firma de proiectare ce a 
întocmit proiectul.
3. Parte de inginerie structurală

1. plan fundaţie sc. 1:100
2. detalii de fundaţie sc. 1:10
3. memoriu tehnic de structură

4. Verificare de proiect (structură) - 
efectuată de un inginer verificator, 
altul decât proiectantul general al 
structurii şi fără legătura cu firma de 
proiectare ce a întocmit proiectul de 
structură.

5. Parte de instalaţii (electrice, 
sanitare, termice)
1. scheme funcţionale
2. memorii tehnice de specialitate 
(electrică, sanitare, termice)
 După întocmirea proiectului 
se vor realiza fişele tehnice (opţional 
întregul dosar) pentru obţinerea 
avizelor exprimate prin Certificatul 
de Urbanism (apă, canalizare, 
electrică, etc), avize ce se vor obţine 
de la fiecare autoritate în parte şi care 
revin în sarcina beneficiarului sau 
contra cost arhitectului sau unei firme 
specializate.
 Conform legislaţiei în 
vigoare PAC (proiectul pentru 
autorizare de construire) este un 
extras din Proiectul tehnic.

acTe NeceSaRe PeNTRu auToRiZaRe ca 
PFa Sau ÎNTRePRiNDeRe iNDiviDuală

 Pentru înregistrarea în 
Registrul Comerţului şi autorizarea 
funcţionării aveţi nevoie de 
următoarele acte (pe care le depui la 
Registrul Comerţului):
1. Cerere tip + declaraţie pe 
proprie răspundere –le primiţi de 
acolo
2. Dovadă de unicitate. 
Aceasta se obţine tot de la 
Registrul Comerţului şi este de fapt 
rezervarea numelui pentru PFA sau 
Întreprinderea Individuală.
3. (original+copie) Extras de 
carte funciară (nu mai vechi de 30 
de zile) a sediului ales sau adeverinţă 
de la Registrul Agricol al Primăriei 
pentru sediile stabilite în mediul 
rural. 
4. (original+copie) Contract 
de vânzare cumpărare dacă sediul 
este al tău sau contract de închiriere 
dacă este închiriat sau declaraţie 
de comodat (găseşti modelul pe 
Internet) dacă proprietarii sunt rude 
de gradul I (în declaraţie trebuie să 
existe precizarea expresă „pentru 
sediu profesional”)
5. Dacă sediul este într-un 
imobil colectiv (bloc) ai nevoie de 
acordul asociaţiei de locatari şi a 

vecinilor direct afectaţi (sus, jos, 
stânga, dreapta).
6. (original+copie) Carte/
buletin de identitate
7. ( o r i g i n a l + c o p i e ) 
Documente care atestă pregătirea/
experienţa profesională. Pentru 
stupari e suficient şi Certificatul de 
Producător.
8. Dosar plic.
 De ştiut: dacă alegi să ai 
sediul într-un apartament (poate 
pentru a putea trece o parte din 
cheltuielile de întreţinere, pe firmă) 
atunci va trebui să îţi mai deschizi 
şi un punct de lucru în apropiere de 
stupină. Dacă alegi sediu la casă nu 
ai nevoie de punct de lucru sau de 
acordul vecinilor. 
 Costurile autorizării ca 
PFA sau Întreprindere Individuală
- Taxe autorizare plătite la 
Registrul Comerţului – 253 Ron
- Două ştampile – 132 Ron
 
 Durata de eliberare a 
Cerificatului de Înregistrare este de 
aproximativ o săptămână. El certifică 
firma nou înfiinţată. Ştampile se pot 
face la orice magazin de specialitate 
ducând Certificatul de Înregistrare. 
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 Aeroportul din Craiova 
va deveni bază operaţională a 
companiei aeriene Wizz Air, lucru 

care va duce la crearea a circa o 
sută de noi locuri de muncă dar 
şi creşterea numărului de zboruri. 
Oficialii Consiliului Judeţean 
Dolj, ai Aeroportului Craiova şi ai 
companiei aeriene low-cost Wizz 

Air au anunţat că, din iulie 2014, 
operatorul aerian îşi va deschide 
o bază operaţională la Craiova, a 

19-a din Europa 
Centrală şi 
de Sud-Est şi 
a cincea din 
România.  
 Tot din aceeaşi 
lună vor demara 
şi zborurile 
către patru noi 
rute. Trei dintre 
ele au fost deja 
anunţate acum 
câteva luni: 
Bologna (Italia), 

Dortmund (Germania) şi 
Barcelona (Spania). Noutatea este 
Roma, care a fost inclusă de Wizz 
Air în portofoliul destinaţiilor 
europene.
 Începând cu 23 iulie 

2014, oltenii vor putea zbura către 
Bologna şi Roma (Ciampino) de 
două ori pe săptămână (miercurea 
şi duminica), la preţuri începând 
de la 99 de lei de persoană cu toate 
taxele incluse, după cum a declarat 
Abrán. Zborurile către Dortmund 
vor începe pe 24 iulie şi vor fi trei 
la număr: marţea, joia şi sâmbăta, 
la preţuri începând de la 129 de 
lei de persoană. Cu aceiaşi bani, 
oltenii pot zbura către Barcelona 
din 25 iulie, lunea şi vinerea. 
Semn că zborurile existente către 
Londra şi Milano merg foarte bine 
este decizia Wizz Air de a mări 
frecvenţa curselor aeriene. 
 Spre Londra (Lutton), 
numărul zborurilor va creşte de la 
două la trei pe săptămână, iar către 
Milano (Bergamo) frecvenţa se va 
dubla, de la două la patru zboruri 
săptămânal. 

Se ÎNTâmPlă ÎN juRul NoSTRu

ajuToaRe acoRDaTe ÎN
SecToRul De aGRiculTuRă

                        ecoloGică   

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

0766.875.457.

aNuNţ - aSociaţia De PRoPRieTaRi
 Asociaţia de Proprietari Nr. 1 Turceni face apel la toţi locatarii restanţieri să achite sumele 

ce le revin conform listelor de plată afişate la avizierele tuturor scărilor de bloc până la data de 15 
decembrie 2013, deoarece suntem în imposibilitatea achitării facturilor la furnizori atţt a celor de apă, 
canalizare şi gunoi, cât şi la lucrările de hidroizolaţie executate la blocurile 36 (sc.3), 39 (sc.3), P17 
(sc.1), G25 (sc.1,2), G26 (sc.2), G27(sc.4), P19 (sc.2), racordare canalizare subsol la blocurile 35, 40, 
41, 45, P7, P9, P10, P11, P14, P15, P21, P23, G25, G27, izolaţie termică la blocul 35 executată încă din 
anul 2010, unde unii locatari au plătit parţial sau deloc din contravaloarea lucrărilor, fapt ce împiedică 
executarea acestor lucrări şi la alte blocuri. 

 În caz contrar, locatarii restanţieri vor fi acţionaţi în instanţă potrivit legii 230/2007, art. 50, 
pentru neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei menţionate mai sus şi totodată, utilităţile 
vor fi sistate.    

	 Centrul	 Judeţean	 Gorj	 al	 Agenţiei	 de	 Plăţi	 şi	 Intervenţie	
pentru	Agricultură	(A.P.I.A.	Gorj)	informează		potenţialii	beneficiari	în	
legătură	cu	prelungirea	termenului	de	depunere	a	cererilor	de	solicitare	
a	ajutorului	specific	acordat	pentru	îmbunătăţirea	calităţii	produselor	
agricole	 în	 sectorul	 de	 agricultură	 ecologică	 până	 la	 data	 de	 	 29	
noiembrie	2013,	inclusiv,	decontat	din	fonduri	europene,	respectiv	din	
Fondul	European	de	Garantare	Agricolă	(FEGA),	urmare	a	apariţiei	
H.G.	nr.	785/09.10.2013	de	modificare	a	H.G.	759/2010.
Prin	 excepţie	 de	 la	 prevederile	 alin.	 (2)	 din	 actul	 normativ	 amintit,	
beneficiarii	solicită		organismelor	de	inspecţie	şi	certificare	eliberarea,	
până	 la	data	de	15	noiembrie	2013,	a	documentelor	 justificative,	 în	
conformitate	cu	art.	29	alin.	(1)	din	Regulamentul	(CE)	nr.	834/2007,	
denumite	certificate	de	conformitate/master	certificate	sau	certificate	
de	confirmare	a	conversiei.
	 Potrivit	 HG	 nr.	 759/2010	 cu	 modificările	 şi	 completările	
ulterioare,	ajutorul	specific	se	acordă	pentru	exploataţiile	din	producţia	
vegetală	şi	animalieră,	care	sunt	înregistrate	în	sistemul	de	agricultură	
ecologică	 şi	 care	 se	 află	 în	 perioada	 de	 trecere	 de	 la	 agricultura	
convenţională	la	agricultura	ecologică,	numită	conversie.
	 Reamintim	 că	 beneficiarii	 ajutorului	 specific	 sunt	 persoane	
fizice,	persoane	fizice	autorizate,	întreprinderi	individuale	sau	familiale	
constituite	 conform	O.U.G.	 nr.	 44/2008	 sau	persoane	 juridice,	 care	
îndeplinesc	cumulativ	următoarele	condiţii:
-	sunt	înregistraţi		în	fiecare	an	pentru	care	solicită	ajutorul	specific,		
în	 sistemul	 de	 agricultură	 ecologică,	 la	 Ministerul	 Agriculturii	 şi	
Dezvoltării	 Rurale	 (M.A.D.R.)	 prin	 Direcţiile	Agricole	 de	 Dezvoltare	
Rurală	judeţene;
-	deţin	un	contract	încheiat	cu	un	organism	de	inspecţie	şi	certificare	
acreditat	pe	teritoriul	Uniunii	Europene	/aprobat	de	către	MADR;
-	 deţin	 un	 document	 justificativ/certificat	 de	 conformitate/master	
certificat/certificat	de	confirmare	a	conversiei,	în	care	se	menţionează	
statutul	 exploataţiei	 în	 conversie	 anul	 1,	 anul	 2,	 anul	 3,	 cultura,	
suprafaţa,	numărul	de	animale,	numărul	de	familii	de	albine,	emis	de	
organismul	de	inspecţie	şi	certificare	cu	care	a	încheiat	contractul;
-	se	menţin	în	sistemul	de	agricultură	ecologică	pe	o	perioadă	de	5	
ani;
-	 în	cazul	beneficiarilor	din	producţia	vegetală,	suprafaţa	agricolă	în	
folosinţă	trebuie	să	fie	de	cel	puţin	0,30	ha,	ocupată	cu	culturi	anuale,	
culturi	perene	sau	păşuni	şi	fâneţe	permanente;
-	 să	 respecte	 normele	 de	 ecocondiţionalitate	 care	 cuprind	 bunele	
condiţii	 agricole	 şi	 de	mediu	–	GAEC	şi	 cerinţele	 legale	 în	materie	
de	 gestionare	 –	 SMR	 stabilite	 prin	 Ordinul	 M.A.D.R,	 M.M.P	 şi	 al	
A.N.S.V.S.A.	nr.	187/2.155/42/06.09.2011	pentru	aprobarea	cerinţelor	
legale	în	materie	de	gestionare	(SMR)	privind	mediul	şi	identificarea	
şi	 înregistrarea	 animalelor	 în	 cadrul	 schemelor	 şi	 măsurilor	 de	
sprijin	 pentru	 agricultori	 în	România),	 dacă	 solicită	 şi	 sprijin	 pentru	
suprafaţă.
	 Ajutorul	 specific	 nu	 se	 acordă	 în	 cazul	 repetării	 anului	 de	
conversie		 sau	prelungirii	perioadei	de	conversie.
	 Beneficiarii	 ajutorului	 specific	 pot	 depune	o	 singură	 cerere	
de	solicitare	a	ajutorului	specific,	fie	pentru	o	exploataţie	din	producţia	
vegetală,	fie	numai	pentru	una	din	speciile	din	producţia	animalieră	
sau	numai	pentru	o	exploataţie	din	apicultură.
	 În	cazul	în	care	beneficiarul	exploatează	mai	multe	terenuri	
aflate	 pe	 raza	 mai	 multor	 judeţe,	 cererea	 va	 fi	 depusă	 la	 centrul	
judeţean	A.P.I.A.	pe	 raza	căruia	 se	află	suprafaţa	mai	mare	pentru	
exploataţiile	din	domeniul	vegetal;	iar	pentru	exploataţiile	din	domeniul	
creşterii	animalelor,	beneficiarul	va	depune		cererea	la	centrul	judeţean	
A.P.I.A.	pe	raza	căruia	se	află	înregistrat	sediul	social	pentru	persoane	
juridice/PFA/ÎÎ/ÎF,	respectiv	domiciliul	pentru	persoane	fizice.
Controlul	 la	 faţa	 locului	 se	 efectuează	 pentru	 minimum	 5%	 din	
beneficiarii	care	au	depus	cererea	pentru	ajutor	specific,	începând	cu	
data	de	6	ianuarie	2014.
	 Nerespectarea	 condiţiilor	 de	 eligibilitate	 prevăzute	 pentru	
acordarea	 ajutorului	 specific	 poate	 atrage,	 după	 caz,	 reducerea/
excluderea	 de	 la	 plată,	 respectiv	 penalităţi/sancţiuni	multianuale	 în	
conformitate	 cu	OMADR	nr.	 17/2011	cu	modificările	 şi	 completările	
ulterioare.	
	 Până	 la	aceasta	data,	 la	Centrul	Judeţean	Gorj	al	Agenţiei	
de	Plăţi	şi	 Intervenţie	pentru	Agricultură,	au	fost	depuse	2	cereri	de	
solicitare	 a	 ajutorului	 specific	 acordat	 pentru	 îmbunătăţirea	 calităţii	
produselor	 agricole	 în	 sistemul	 de	 agricultură	 ecologică,	 sector	 de	
vegetal.

 Centrul judeţean Gorj 
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA Gorj) 
informează producătorii agricoli  cu 
privire la acordarea ajutorului de stat 
în agricultură, în sectorul vegetal, 
zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare  
prin rambursarea ratei accizei pentru 
motorina utilizată în agricultură, 
potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
763/09.10.2013, publicată în M. Of. nr. 
630/10.10.2013.
 Beneficiarii schemei de 
ajutor de stat reglementată de hotărârea 
de guvern menţionată sunt prevăzuţi 
la art. 3 lit. a) – d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
74/2010, cu completările ulterioare.
 Beneficiază de ajutor de stat, 
în temeiul prezentei scheme, orice 
solicitant care depune la autoritatea 
competentă o cerere de acord prealabil 
pentru finanţare, iar aceasta confirmă 
în scris, sub rezerva verificărilor 
ulterioare, acordul pentru solicitarea 
finanţării.
 Pentru anul 2013, cererea se 
depune după 20 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu 
mai târziu de 13 decembrie 2013, iar 
pentru anul 2014 cererea se depune în 
perioada 1 – 31 decembrie 2013.
 Ajutorul de stat se acordă 
sub formă de rambursare a diferenţei 
dintre acciza standard pentru anul 
2013, de 330,395 euro/1000 litri, până 
la  acciza redusă  de 21 euro/1000 litri, 
respectiv 1,399 lei/litru motorină.
 Cererea privind acordul 
prealabil va conţine următoarele:
a) informaţii cu privire la suprafeţele 
de teren, inclusiv pe structura de 
culturi şi/sau efectivele de animale/
păsări/albine/viermi de mătase, pe 
care le exploatează solicitantul şi/sau 
lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe 
care acesta le execută pe perioada de 

aplicare a schemei de ajutor de stat;
b) în cazul solicitanţilor persoane fizice, 
un angajament care va preciza că, în 
termen de 60 de zile lucrătoare de la 
data primirii notificării privind acordul 
prealabil pentru finanţare, aceştia vor 
prezenta certificatul de înregistrare 
la oficiul registrului comerţului 
care atestă calitatea de persoane 
fizice autorizate sau întreprinderi 
individuale, conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
în caz de neprezentare în termen 
a certificatului de înregistrare, 
solicitantul este exclus de la schema de 
finanţare.
 Cererea se depune  la 
Centrul judeţen Gorj al Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
pe raza căruia sunt situate exploataţiile 
agricole pentru care se solicită ajutorul 
de stat sau unde au fost depuse cereri 
de plată pentru schemele de sprijin 
pe suprafaţă sau la Centrul judeţean 
APIA la care au fost depuse cererile 
de acord prealabil pentru finanţare 
prin rambursare în cadrul schemei de 
ajutor de stat pentru motorina utilizată 
în agricultură.
 Acordul prealabil pentru 
finanţare prin rambursare se emite 
de către Centrul Judeţen Gorj al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în termen de 20 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii 
de acord prealabil pentru finanţare 
prin rambursare.
 În vederea efectuării 
lucrărilor mecanizate în agricultură 
în sectoarele vegetal, zootehnic şi 
îmbunătăţiri funciare, beneficiarii 
achiziţionează cantităţile necesare 
de motorină şi solicită documentele 

fiscale de vânzare emise de furnizori 
pe numele beneficiarilor.
 Plata ajutorului de stat sub 
formă de rambursare se efectuează 
trimestrial, pentru trimestrul anterior, 
în anul 2014, în baza unor cereri de 
plată adresate APIA Gorj de catre 
beneficiarii pentru care a fost emis 
acordul prealabil de finanţare..
 Cererile de plată se depun 
până la finele lunii următoare 
trimestrului pentru care se solicită 
rambursarea, însoţite de o situaţie 
centralizatoare privind cantităţile 
de motorină achiziţionate aferente 
trimestrului respectiv, precum şi de 
documentele fiscale de vânzare emise 
de furnizori pe numele beneficiarilor.
 Nerespectarea de către 
solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin 
prezenta schemă, precum şi a oricăror 
obligaţii asumate în vederea obţinerii 
finanţării determină aplicarea de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale a măsurilor necesare în vederea 
recuperării ajutoarelor de stat, potrivit 
prevederilor art. 13 – 17 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
74/2010, cu completările ulterioare.
Se consideră ajutor necuvenit sumele 
încasate în temeiul prezentei hotărâri şi 
utilizate pentru alte scopuri decât cele 
pentru care au fost solicitate, sumele 
încasate prin înscrierea sau atestarea 
de către beneficiari a unor date ori 
situaţii nereale pe documentele de 
decontare aferente ajutorului prevăzut 
în prezenta hotărâre sau cu încălcarea 
în orice mod a prevederilor prezentei 
hotărâri.
 În cursul anului 2012, au 
fost depuse un număr de 136 cereri 
reprezentând 54 persoane fizice 
autorizate, întreprinderi familiare, 
întreprinderi individuale sau societăţi 
comerciale şi a fost autorizată la plată 
suma totală de 215.416 lei.

InformaţII prIvInd ajutorul acordat prIn rambursarea 
rateI accIzeI pentru motorIna utIlIzată în agrIcultură 
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Z i u a  n aţ i o n a l ă  a  R o m â n i e i  –  1  D e c e m b R i e  2 0 1 3 
            1 Decembrie, Ziua Naționălă a României, este ziua dedi-

cată comemorării eroilor, ostaşilor şi luptătorilor români din toate 
timpurile şi toate locurile, ei fiind pomeniţi în toate catedralele, 
bisericile şi mânăstirile din ţară şi străinătate, pentru sacrificiul lor 
pe câmpul de luptă, în lagăre şi închisori; pentru apărarea patriei 
şi credinţei româneşti cu îndârjire şi curaj, pentru contribuția la 
întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. În 
localitatea noastră vor fi oficiate slujbe de pomenire după Sfânta 
Liturghie, la cimitirele, troiţele şi monumentele dedicate cinstirii 
eroilor neamului.

             România a adus o contribuţie de seamă, prin participarea 
sa la război, prin eforturile militare, prin sacrificiile a sute de mii de 
vieţi din rândurile celor mai buni fii ai săi, la înfrângerea Puterilor 
centrale, la prăbuşirea monarhiei Austro-Ungare, implicit la 
eliberarea popoarelor care se aflau sub stăpânirea acesteia. 

                La acest eveniment memorabil, locuitorii comunei 
Turceni, îşi aduc contribuția prin sacrificiul celor 122 cetățeni ai 
comunei căzuți pe câmpul de luptă în diferite localități ale țării 
sau morți în spitale în urma rănilor sau diferitelor boli căpătate 
în timpul războiului. 

                   Ca semn de cinste pentru jertfa supremă pe care 
au făcut-o fii satului, locuitorii din Strîmba au ridicat în anul 
1920,un frumos monument istoric cuprinzând eroii din Primul 
Război Mondial şi din timpul Războiului de Independență 
(1877-1878).   Monumentul este aşa cum a consemnat pro-
fesorul Petrică Popescu; lucrarea unui bărbat mare, destoinic 
al localității-ieromonahul Veniamin C.Pestrea din Tîrgovişte. 
Scurgerea timpului marchează măreția monumentului şi după 
90 ani. Prin grija Primăriei Oraşului Turceni s-a construit un 
nou monument mult mai măreț şi maiestuos pentru a cinsti 
cum se cuvine memoria celor care cu sângele lor au slăvit patria. 
Monumentul a fost sfințit pe 1 decembrie 2011 de către un 
sobor de preoți în prezența viceprimarului localității Gîlceavă 
Dumitru. Din satul Strîmba-jiu în Primul Război Mondial au 
căzut la datorie un număr de 66 fii ai satului, iar în cel de-al 
Doilea Razboi Mondial au făcut jertfa supremă un număr de 42 
de fii ai satului. Numele lor  a rămas imortalizat  pentru veşnicie 
în marmura monumentului din Strîmba-Jiu.

La loc de frunte se află şi numele lui Iancu C. Popilian, 
fiu al Turceniului, eroul de la podul Jiului care în ziua de 14 
octombrie 1916, a organizat oprirea ofensivei inamice asupra 
oraşului Târgu-Jiu.

Copii  luptând alături de bătrâni milițieni mânuiau arma, o 
încărcau , ochiau şi trăgeau ca şi cei mai pricepuți şi destoinici 
soldați. Acesta a fost cel mai minunat tablou ce se poate imagina, 
cel mai splendid şi mai înălțător tablou al neamului; copii între 
moşnegi, luptând împreună pentru țară, pentru popor, amestecați 
cu țăranii şi cu alți înflăcărați patrioți iar lângă ei, imediat în spatele 
lor, mai multe femei țărance venite şi ele să ajute personal pe răniți, 
aducând muniții soldaților până la întâia linie de luptători.

prograMuL acTiviTăŢiLor 
dedicaTe ziLei naŢionaLe 

a roMâniei – 1 deceMbrie 2013
 Manifestarea va începe în jurul orei 11.00, se va 

desfăşura în satul strâmba Jiu şi va cuprinde:
 
-  0ra 11.00 – slujba religioasă
- ora 11.30 – intonarea imnului naţional şi ridicarea 

drapelului
-  ora 11.45 – onorurile militare, discursul primarului şi 

al invitaţilor
-  ora 12.15 – depunere de coroane
-  ora 12.45 – distribuirea alimentelor tradiţionale (fasole 

cu costiţă)
considerăm necesar să menţionăm faptul că şi în Turceni şi în 

celelalte sate aparţinătoare se vor organiza mese festive, constând 
în oferirea de bucate tradiţionale şi se va asculta muzică specifică 

acestei sărbători.   

CYMK

Zilele liceului Tehnologic Turceni
 Din anul 1982 de când s-a înfiinţat 
liceul din Turceni s-au parcurs numeroase etape 
importante pentru devenirea unităţii noastre 
şcolare:
- în anul 1987 s-a dat în folosinţă noua clădire, 
modernizată, construită din fondurile naţionale;
- din anul 1988 a funcţionat internatul liceului, 
clădire cu 4 nivele şi subsol;
- în anul 1992 „Liceul Industrial Energetic Turceni” 
a devenit „Grupul Şcolar Industrial Energetic 
Turceni”;
- pe 6.XII.1999 s-a sărbătorit pentru prima dată  
            Ziua Liceului, eveniment care s-a 
perpetuat,  devenind o tradiţie pentru 
profesori, elevi, părinţi, dar şi pentru comunitatea 
locală;
- în anul şcolar 2012/2013 „Grupul Şcolar Industrial 
Energetic Turceni” a devenit, ca denumire, „Liceul 
Tehnologic Turceni”.
Ziua Liceului Tehnologic Turceni coincide, în mod 
simbolic, cu ziua Sf. Nicolae, ocrotitorul copiilor, 
al generozităţii şi al dăruirii de sine.
Prin celebrarea acestei zile încununăm şi 
semnificaţia profesiei de dascăl, care contribuie 
permanent la educaţie, elevii din oraşul Turceni 
şi nu numai, beneficiind de o instruire înalt 
calitativă.
 Cu modestia, echilibrul şi răbdarea de 
care dau dovadă dascălii se doreşte să se creeze în 
rândul generaţiilor tinere dorinţa spre împlinire a 
unor aspiraţii, de autodepăşire, de responsabilizare 
şi de încredere în propriile calităţi.
 Astfel, Ziua Liceului, este ziua bucuriei 
de a împărtăţi experienţe, de a oferi o speranţă 
şi de a motiva, mai mult ca oricând, progresul 
şcolar.
Activităţile cu care cadrele didactice şi elevii 
Liceului Tehnologic Turceni întâmpină acest 
eveniment au caracter extracurricular, iar dintre 
acestea se evidenţiază următoarele:
- activităţi sportive sub formă de competiţii pe 
domeniile: cros 200 f / 400 b – primar; cros 600 f / 
800 b – gimnaziu; cros 800 f / 1000 b – liceu; tenis 
de masă – primar; tenis de masă – liceu; handbal; 
minifotbal; şah;
- activităţi artistice – susţinerea de referate 

tematice; 
- Proiect educaţional „Minunile iernii”
a. 05.XII.2013 – „În aşteptarea lui Moş Nicolae”;
b. 06.XII.2013 – Lasnsare de carte - Fabule , autor 
Nelu Pochea;
c. Activitate de voluntariat cu susţinere de program 
artistic şi oferirea unor cadouri elevilor de la 
Şcoala Primară şi Grădiniţa Murgeşti (iniţiator, 
bibl. Vladu Margareta, cu sprijinul claselor a II-a 
C şi a XI-a C, profesori Stancu Lavinia şi Predescu 
Loredana Constanţa);
 - Miss Boboc 2013/2014 – concurs de 
frumuseţe. 

Direcţii prioritare de acţiune aveţi 
pentru anul şcolar 2013-2014
- Creşterea gradului de siguranță a elevilor pe 
parcursul programului şcolar;
- Reducerea absenteismului şi a abandonului 
şcolar;
- Rezultate bune şi foarte bune la concursuri, 
olimpiade şcolare şi examene naționale;
- Asigurarea condițiilor optime de desfăşurare a 
activităților şcolare şi extraşcolare;
- Perfecționarea cadrelor didactice;
- Elaborarea planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2014/2015 în concordanţă cu noile 
realităţiale zonei şi cu opţiunile elevilor şi 
părinţilor.
 Sprijinul autorităţilor locale în realizarea 
obiectivelor propuse este determinant. Colaborarea 
între autorităţile locale şi reprezentanţii şcolii 
din Turceni a fost continuă şi la un nivel foarte 
ridicat. 
Exemple:
- obţinerea finanţării şi începerea lucrărilor pentru 
construirea Campusului şcolar;
- achiziţionarea mobilierului specific vârstei pentru 
toate sălile de clasă de la învăţământul primar;
- amenajarea şi dotarea a două săli de clasă pentru 
grădiniţa cu program prelungit;
- extinderea împrejmuirii aferente liceului 
tehnologic;
- asigurarea transportului elevilor în toată 
localitatea Turceni;
- asigurarea serviciului de pază prin firmă 
specializată;

- lucrări de reparaţii, igienizări şi modernizări.
 Liceul Tehnologic Turceni este o unitate 
şcolară care cuprinde învăţământ preprimar, 
învăţământ primar, învăţământ gimnazial, 
învăţământ liceal curs de zi, învăţământ liceal 
curs seral, învăţământ profesional, învăţământ 
postliceal şi programul „A doua şansă”.
 Rezultatele la concursuri şi olimpiade 
şcolare au fost bune şi foarte bune, iar la 
examenele naţionale au fost diferite de la un ciclu 
de învăţământ la altul, de la o formă de învăţământ 
la alta cât şi de la o specializare la alta.
Ex.: 
- testare naţională - 98%
- bacalaureat  - liceu zi – 35%
  - mate-info, filologie – 100%
 Oferta educaţională a fost concepută 
pentru fiecare an şcolar plecând de la resursa 
umană şi materială existentă cât şi de la nevoile 
de formare educaţională şi pregătire profesională 
a locuitorilor oraşului Turceni cât şi a localităţilor 
limitrofe.
 Aşteptările pentru anul şcolar 2013/2014 
sunt mari pentru toţi actorii implicaţi în educaţie: 
elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale. 
Speranţa se îndreaptă către rezultate bune şi 
foarte bune la concursurile şcolare, olimpiade cât 
şi examenele naţionale. Avem resursă umană de 
înaltă calitate şi calificare.
 Implicarea părinţilor în desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare a fost 
materializată prin participarea consiliului 
reprezentativ al părinţilor la elaborarea ROI, în 
sprijinirea financiară şi materială a unor activităţi 
extraşcolare cât şi la obţinerea personalităţii 
juridice a Asociaţiei părinţilor de la Liceul 
Tehnologic Turceni.
 Construirea campusului şcolar va da o 
nouă dimensiune învăţământului din Turceni. Se 
va rezolva în primul rând problema cea mai grea 
cu care s-a confruntat Liceul Tehnologic Turceni 
şi anume numărul insuficient de săli de clasă 
raportat la nevoile locale şi la numărul de elevi 
existent. Această problemă a condus şi conduce 
în continuare la funcţionarea în 3 schimburi a 
activităţii instructiv-educative şi la folosirea unor 
spaţii improprii desfăşurării activităţilor şcolare. 
Ţinând seama de reabilitările şi modernizările 
care sunt prevăzute în proiect, baza materială 
şi didactică va atinge standarde europene şi va 
impune o reevaluare şi noi perspective pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţii şcolare şi 
extraşcolare din Turceni.
 Cu o bază materială modernă, cu 
resursa umană de calitate şi cu sprijinul continuu 
al administraţiei locale suntem convinşi că 
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute nu se va lăsa 
mult aşteptată.

vladu octavian
Director liceul Tehnologic Turceni

liceul tehnologic turceni la ceas aniversar

Sărbătoarea veseliei prilejuită de ziua  Sfântului Nicolae să 
vă aducă linişte în suflet, momente de neuitat alături de cei 

dragi, multă sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor!
La Mulţi Ani!

Dumitru Gîlceavă
Primarul Oraşului Turceni

Cu prilejul Zilei Naţionale a României vă doresc să 
aveţi parte de  prosperitate, sănătate şi realizări  

măreţe pe viitor!
La Mulţi Ani  tuturor românilor!

Dumitru Gîlceavă
Primarul Oraşului Turceni
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C or n e l i a  or l e a n u,   f e t i ţa  di n  t u r C e n i  C a r e  a  u i m i t  o  ţa r ă  î n t r e ag ă  C u  ta l e n t u l  e i
Cornelia Orleanu este un copil deosebit, înzestrat cu un har dumnezeiesc, o voce caldă, 

sensibilă care a reuşit să impresioneze juriul emisiunii „Next Star” şi să meargă în finala 
pentru marele premiu de 
20.000 de euro. O interpretare 
ireproşabilă a melodiei „Foaie 
Verde Mărgărit” care a stârnit 
lacrimi pe obrazul juraţilor şi 
aplauze din partea spectatori-
lor dar şi a celor care au privit 
emisiunea de acasă. „Mami 
a fost cu iniţiativa. Am vrut 
să încercăm să vedem dacă 
pot să merg mai departe în 
emisiune. Chiar nu m-am 
aşteptat să ajung în finală. 
Mi-am făcut foarte mulţi 
prieteni acolo şi toţi copiii 
din concurs au fost puternici. 
Colegii mei la şcoală mi-au 
spus că am un talent aparte 
şi s-au bucurat pentru mine. 
Dumnezeu mi-a dat un talent 
frumos şi greu şi am putut să-l 
duc”, ne-a povestit mica solistă 
câştigătoare. 

Cornelia sau Cori, cum îi 
spun prietenii şi familia, este 
din Turceni, are nouă ani iar 
muzica a fost mereu o parte 
din ea. ”Mami mi-a povestit 

cum am fredonat prima melodie 
la vârsta de doi ani, -Ghiţă- de Cleopatra Stratan. Dar pentru prima dată pe scenă nu am 
ajuns cu muzica ci cu dansul. De când m-am născut, când ieşeam să ne plimbăm, tati îi 
spunea lui mami că eu nu merg, dansez.  Când aveam 6 ani, ascultam muzică şi aşa am 

învăţat o melodie <Bade pălărie 
nouă > şi am mers la Şcoala 
de muzică, la Palatul Copiilor 
la Rovinari, la doamna Emilia 
Dragotoiu Nanu. Doamna a 
pus un cântec pe negativ şi a 
spus că m-am descurcat foarte 
bine, având în vedere că a fost 
pentru prima oară când am 
cântat pe negativ. Şi mai sunt 
oameni care m-au ajutat tot 
timpul şi vreau să nu uitaţi să 
le scrieţi numele: domnul în-
văţător Ştefan Stancu care mi-a 
spus mereu <Du-te, du-te, nu te 
lăsa!>, domnul Marcel Trăistaru 
de la Casa de Cultură Turceni, 
domnul Marian Stelea – la dan-
suri, doamna Vladu Margareta, 
doamna Iliescu Georgeta, dom-
nul primar Gîlceavă Dumitru.”

Despre prima apariţie muzicală pe o scenă, Cornelia ne-a spus: „Mai târziu, la vârsta de 8 
ani, am cântat prima mea melodie pe o scenă, la Casa de Cultură din Turceni,  la evenimentul 

<Şi noi avem ta-
lent> organizat de 
Liceul Tehnologic 
Tu r c e n i .  M - a m 
urcat pe scenă şi 
m - a  f i l m at  t at i 
cu camera şi  nu 
o să uit niciodată 
cum mi-a spus: < 
– Tată, tu strălu-
ceşti! Felicitări!> 
...Tatăl meu nu s-a 
aşteptat .  A  fost 
foarte bucuros. Şi 
eu, când mi-a spus 
aşa”. 

Pe lângă muzică 
şi dans (n.r. mem-
bră a Ansamblului 
F o l c l o r i c 

„Brâuleţul”  Turceni) , 
Cornelia mai are şi alte 
pasiuni. „Îmi place şi 
sportul – voleiul,  dar 
şi  desenul.  Sora mea, 
Orleanu Daniela Vasilică, 
a fost cea care m-a învăţat 
să desenez. Sora mea este 
foarte talentată la dans şi 
face parte din Ansamblul 
Brâuleţul .  De f iecare 
dată când mă duc la un 
concurs ea mă susţine 
foarte mult şi are emoţii 
mari.  Mi-aş dori ca de 
sărbători, Moş Crăciun 
să îmi aducă un laptop, 

un telefon, pă-
puşi şi dulciuri. 
Telefonul ca să 
pot vorbi cu sora 
mea când sunt 
plecată. Cea mai 
mare dorinţă a 
mea  este  însă 
să primesc un 
laptop ca să i-l 
dau surorii mele. 
Eu am primit o 

tabletă şi nu vreau ca 
ea să se supere dacă 
iau tableta cu mine la 
concursuri. Vreau să 
aibă şi ea ce am şi eu, 
să fie fericită.” 

Despre reacţiile 
celor din jurul ei, 
după participarea la 
emisiune, Cornelia 
spune: „ Ştiu doar că 
îmi place să cânt şi 

acest talent mi l-a dat 
Dumnezeu şi trebuie să am grijă de el. Toţi oamenii cu care am vorbit mi-au spus că au plâns 
când m-au auzit cântând. Nu înţeleg de ce... melodia pe care am ales-o nu a fost tristă...”   

CYMK

Cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae vă doresc să aveţi 
parte de pace şi bucurii în suflet alături de cei dragi!

Vă urăm un sincer şi călduros La Mulţi Ani!

Consiliul Local Turceni

În acestă zi sfântă, vă doresc multă sănătate, fericire şi fie 
ca Sfântul Nicolae să vă călăuzească mereu în viaţă!

La Mulţi Ani!

Cristina Cilibiu
Viceprimarul Oraşului Turceni

Sfântul Andrei să vă lumineze calea vieţii spre fericire, 
împlinirea tuturor dorinţelor şi clipe de neuitat alături 

de cei dragi! La Mulţi Ani!

Dumitru Gîlceavă
Primarul Oraşului Turceni
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C entr u l  Judeţean Gor j  a l 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură  informează că 
în şedinţa din data de 6 noiembrie 
2013, Guvernul României a adop-
tat hotărârea privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru achi-
ziţionarea de tancuri de răcire a 
laptelui, care urmăreşte sprijinirea 
crescătorilor de animale care deţin 
până la 5 capete vaci de lapte şi care 
se organizează într-o singură formă 
asociativă constituită la nivelul 
comunei.

Măsura a fost adoptată dat 
fiind faptul că evoluția pieţei a 
dovedit faptul că preluarea zilnică 
a laptelui materie-primă provenit 
de la fermele de mici dimensiuni 
devine tot mai neatractivă pentru 
procesatori din cauza costurilor 
legate de colectarea laptelui şi 
de lipsa existenţei unei oferte 
cantitative concentrate, fapt care 
periclitează existența viitoare a 
fermelor, cu consecinţe grave 
sociale şi de mediu.

De asemenea, a fost luat în 
considerare pericolul ca unitățile 
de procesare să considere nevia-
bilă economic colectarea laptelui 
materie-primă de la nivelul fiecărei 
ferme de dimensiuni reduse, întru-
cât respectarea cerinţelor ce ţin de 
igiena mulsului nu este suficientă 
pentru asigurarea standardelor de 
calitate a laptelui, esenţială fiind 
păstrarea acestuia la o temperatură 
scăzută, corespunzătoare normelor, 
până la predarea către procesare.

Astfel, hotărârea de guvern 
adoptată în şedinţa din data de 
06 noiembrie 2013 stabi leşte 
cuantumul sprijinului financiar 
reprezentând ajutor de minimis 
la 5.000 euro per formă asociativă 
aferent achiziţionării unui tanc de 
răcire cu capacitatea de 1000 litri, 
suma cuprinzând costurile aferente 
achiziţionării, instalării tancului/
tancurilor de răcire a laptelui, in-
struirii necesare pentru utilizarea 
acestora, precum şi asigurarea 
service-ului pentru o perioadă de 
12 luni de la instalare.

Valoarea totală a sprijinului 
financiar este de 70.878.870 lei şi 
cuantumul de maxim 5.000 euro 
pentru fiecare formă asociativă 

şi cuprinde costurile aferente 
achiziţionării, instalării tancurilor 
de răcire a laptelui cu o capacitate 
de maxim 1000 litri/unitate admi-
nistrativă teritorială organizată la 
nivel de comună.

I N F O R M A Ţ I I 
SUPLIMENTARE

Condiţii de eligibilitate:
Prevederile prezentei scheme 

se aplică beneficiarilor, în scopul 
achiziţionării de tancuri de răcire 
a laptelui, pentru asigurarea livrării 
laptelui materie primă spre proce-
sare, dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

1. fac parte dintr-o singură 
formă asociativă constituită în 
cadrul unităţii administrative 
teritoriale organizată la nivel de 
comună, în scopul achiziţionării 
de tancuri de răcire a laptelui;

2. vacile de lapte ale membri-
lor din forma asociativă prevăzută la 
lit. a) sunt înregistrate în Registrul 
Naţional al Exploataţiilor;

3. forma asociativă prevăzută 
la lit. a) nominalizează o persoană 
responsabilă cu asigurarea bunei 
funcţionări a colectării laptelui 
şi efectuării analizelor privind 
calitatea laptelui.

Documente depuse împreună 
cu cererea, în perioada 20 noiem-
brie – 30 decembrie 2013, pentru 
obținerea avizului prealabil:

1. copia actului de constitu-
ire a formei asociative, din care să 
reiasă scopul constituirii acesteia, 
respectiv achiziţionarea tancului 
de răcire a laptelui pentru membrii 
săi;

2. centralizator cu membrii 
formei asociative, aşa cum sunt 
definiţi la art.3 lit.a), care să ateste 
numărul de vaci de lapte pe fiecare 
membru şi numărul total de vaci de 
lapte;

3. copia BI/CI al/a reprezen-
tantului legal al formei asociative;

4. Hotărârea adunării gene-
rale a asociaţiei prin care se aprobă 
achiziţionarea tancului de răcire şi 
prin care membrii se angajează că 
pe o perioadă de 2 ani, începând 
cu data la care sprijinul financiar 
a fost acordat, menţin numărul 
de vaci de lapte deţinute la data 
acordării ajutorului şi nu schimbă 

destinaţia utilizării tancului de 
răcire.

Documente depuse în perioada 
20 ianuarie-20 martie 2014, după 
obţinerea avizului favorabil:

1. document care  atestă 
înscrierea vacilor de lapte a mem-
brilor formei asociative în Registrul 
Naţional al Exploataţiilor, eliberat 
în funcţie de operatorul SNIIA;

2. d o c u me nte  e m is e  d e 
primărie din care reiese punerea 
la dispoziţie, de către aceasta 
a suprafeţei aferentă instalării 
tancului de răcire, precum şi a 
utilităţilor specifice necesare func-
ţionării acestora, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 
Toate facilităţile puse la dispoziția 
asociației de către primărie sunt 
valabile pentru toata perioada 
funcționarii investiției realizate;

3. factura proforma, din 
care să reiasă valoarea de achiziție 
a tancurilor de răcire a laptelui, la 
nivelul preţului de piaţă;

4. document al formei aso-
ciative referitor la identificarea 
codului bancar al acesteia.

În baza prevederilor aces-
tei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
elaborează formularistica necesară 
implementării sprijinului financiar 
prevăzut de schema de ajutor de 
minimis, procedurile detaliate de 
operare, de verificare a cererilor 
şi a condiţiilor de eligibilitate, 
precum şi procedura de control, 
care se aprobă prin decizie a direc-
torului general al Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, prin centrele 
judeţene, pune la dispoziţia solici-
tanţilor formularistica şi documen-
taţia necesare acordării sprijinului 
financiar prevăzut de schema de 
ajutor de minimis. Beneficiarul va 
anunţa orice modificare a oricărei 
condiții care a stat la baza acordării 
ajutorului de minimis la centrul 
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură

Ajutorul de minimis se deru-
lează prin Centrul judeţean Gorj 
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură.

Ajutor de minimis pentru Achiziţie tAncuri de răcire A lAptelui

 În conformitate 
cu anexa nr. 9 din HCL 
nr. 45/2011, în urma 
verificărilor făcute în 
luna octombrie, de către 
polițiştii locali, privind 
respectarea normelor 
ce reglementează 
desfăşurarea activităților 
comerciale, în spații 
închise, pe raza oraşului 
Turceni, în speță obținerea 
şi vizarea autorizației 
de funcționare pentru 
agenții economici de pe 
raza oraşului Turceni, au 
fost sancționați un număr 
de 10 agenți economici.
 În atenția 
agenților economici: 

„-neînregistrarea la 
Primăria oraşului Turceni, 
până la data controlului, a 
documentaţiei prevăzute 
de lege în vederea 
obţinerii autorizaţiei şi 
orarului de funcţionare se 
sancţionează cu amendă 
de la 1.000 lei, la 2.000 lei 
şi suspendarea activităţii 
de la punctul de lucru, 
până la înregistrarea 
documentaţiei;
-necompletarea cu actele 
solicitate. în termenul 
stabilit, a documentaţiei 
depuse la Primăria 
oraşului Turceni în vederea 
obţinerii autorizaţiei şi 
orarului de funcţionare se 

sancţionează cu amendă 
de la 1.000 lei, la 2.000 lei 
şi suspendarea activităţii 
de Ia punctul de lucru, 
până la completarea 
documentaţiei;
-nedepunerea în termen 
a documentaţiei în 
vederea acordării vizei 
anuale a autorizaţiei de 
funcţionare eliberată 
de primărie pentru 
activităţile care necesită 
viză se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei. la 
2.000 lei;
-neridicarea autorizaţiei 
emisă de către Primăria 
oraşului Turceni, în 
termen de 30 de zile de 

la data la care s-a primit 
înştiinţarea scrisă în acest 
sens se sancţionează cu 
amendă de la 500 lei, la 
1.000 lei;
-neîntocmirea planului de 
pază avizat de către Poliţia 
oraşului Turceni, de către 
proprietarii localurilor de 
alimentaţie publică (café-
baruri, restaurante şi altele 
similare), care au orar de 
funcţionare peste orele 
23,00 se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei, la 
2.500 lei”.

Șef  PoliȚie locală,
insp. sup. ciulică 

Toma

POLIȚIA LOCALĂ vĂ InfOrmeAzĂ:

SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA 
(14.OCT.) OCROTITOAREA 

BISERICII DIN STRÂMBA JIU 
 Ziua de luni, 14 octombrie, a reprezentat pentru  Parohia ,,Sf.
Parascheva”din Strâmba Jiu un moment de bucurie duhovnicească prin 
sărbătorirea hramului principal al bisericii, “Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Şi 
anul acesta, sute 
de credincioşi 
s-au adunat în 
biserica parohială 
şi s-au  rugat Sf. 
Cv. Parascheva,  
o c r o t i t o a r e a 
bisericii. 
 Î n 
chip deosebit, ea 
este cinstită în 
Moldova, întrucât 
de mai bine de 350 
de ani moaştele 
ei se găsesc la 
Iaşi, fiind izvor 
de binecuvântare 
şi însănătoşire 
duhovnicească şi 
trupească pentru 
toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către Preamilostivul 
Dumnezeu. 
 Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a 
veacului al XI-lea. S-a născut în Epivata (azi Boiados), pe țărmul Mării Marmara, 
în apropiere de Constantinopol (mai târziu, Istanbul), pe atunci capitala 
Imperiului bizantin. Sfânta Parascheva şi-a petrecut anii copilăriei în casa 
părinților, sub ocrotirea acestora. Se spune că pe când avea zece ani, “fiind într-o 
biserică a Precistei” a auzit citindu-se, la Sfânta Liturghie, cuvântul Evangheliei: 
“Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi 
să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei 
dorul de desăvârşire, încât şi-a împărțit toate hainele săracilor. Acelaşi lucru l-a 
făcut şi în alte împrejurări, fără să țină seama de mustrările părinților.Moştenind 
o mare avere de la părinți, împreună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit 
săracilor partea ce i se cuvenea de moştenire şi, “părăsind frumusețea acestei 
lumi”, s-a retras “în adâncul pustiei”A dus o viaţă austeră şi binecuvântată cu 
revelaţii ale Fecioarei Maria. A murit la vârsta de 27 de ani şi, din acest motiv, 
icoanele bizantine o întruchipează ca pe o tânără în veşminte de cuvioasă.
 La Strâmba Jiu sărbătoarea a debutat în ajun cu slujba Vecerniei unite 
cu Litia şi a continuat în ziua următoare cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către 
un sobor de preoți codus de pr. prof. Ioan Ioanicescu din Craiova. care a ținut şi 
cuvântul de învățătură. La slujba de hram au fost prezente şi autoritățile locale. 
Totul s-a încheiat, după tradiţia ortodoxă, cu o agapă creştină.
 Şi anul acesta doamnele din Comitetul parohial au pregătit un număr 
de 2000 de sarmale ce au fost împărțite după slujbă credincioşilor şi pelerinilor 
prezenți la  hramul bisericii.
 De asemenea, în această zi,  parohia noastră s-a alăturat inițiativei 
parohiei din Turceni şi a asigurat prânzul şi cina  celor o sută de pacienți internaţi 
în Secţia de Psihiatrie a Spitalului Turceni.

 “Întru tine, maica, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând 
crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este 
trecător, ci să poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi 
cu îngerii împreună se bucură, cuvioasa maica Parascheva, duhul tău.” 
( Troparul )
      

Pr. Făinişi antonie

 În luna noiembrie, Parohia Strâmba Jiu împreună cu Liga Pensionarilor 
Gorj, filiala ”Toleranța”, au organizat un concurs culinar “Chec Fest”. Evenimentul 
s-a desfăşurat în cadrul Parohiei Strâmba-Jiu unde au participat membri ai Ligii 

Pensionarilor din Strâmba-Jiu, condusă de profesor Petrică Popescu. Membrele 
ligii au pregătit 30 de checuri aromate, preparatele fiind apoi degustate de către 
participanţii la concurs. Fiecare dintre participanţii la concurs şi-a asigurat 
materia primă pentru realizarea checului. “Faptul că ne-am întâlnit aici, la 
acest concurs, este marele câştig obţinut din organizarea acestui eveniment. S-a 
socializat, ne-am împărtăşit împreună bucuriile şi greutăţile şi încercăm astfel să 
formăm o mare familie”, a declarat preot paroh, Antonie Făinişi.      Juriul, format 
din membrii Ligii, au decis să premieze toate doamnele care au pregătit desertul 
şi le-au oferit câte o diplomă şi o formă de chec. La eveniment a participat şi 
primarul oraşului Turceni, Dumitru Gâlceavă, care a şi înmânat premiile 
participantelor la concurs. 

CheC Fest
CONCURS CULINAR LA PAROHIA 

STRÂMBA JIU
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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 documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul 
” Reparații sistem de ape 
pluviale în zona CFR-Jilț-lucrări 
suplimentare”.

2. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea întocmirii unui cadastru 
şi înscrierea în Cartea Funciară a 
unui teren proprietate a oraşului 
Turceni.
3. HOTĂRÂRE privind 
desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în comisia de 
soluționare a contestațiilor pentru 
concursul organizat în vederea 
ocupării funcției de manager la 
Spitalul Orăşenesc Turceni.
4. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea întocmirii unui Studiu 
de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții ”Realizare a 40 unități 
locative sociale în oraşul Turceni, 
județul Gorj”.
5. H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 32/2008 
privind aprobarea criteriilor şi 
metodologia de repartizare şi 
închiriere a locuințelor din fondul 
locativ al oraşului Turceni. S-a 
stabilit de către Consiliul Local 
Turceni acordarea de 20 de puncte 
pentru solicitanţii care întocmesc 
angajament de plată, că vor plăti 
toate datoriile apartamentului pe 
care îl primesc spre închiriere. În 
acest sens, în perioada următoare, 
toţi cei care au solicitat apartamente 
cu chirie să se prezinte la Biroul 
de Asistenţă Socială pentru a 
completa angajamentele de plată.  
6.  HOTĂRÂRE privind 

aprobarea modificării şi 
completării Programului anual al 
achizițiilor publice, pentru anul 
2013
7. H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea HCL 
nr.269/25.09.2013 privind 

aprobarea manifestărilor 
ocazionate de organizarea şi 
desfăşurarea “Zilei Internaționale 
a Vârstnicilor “
8. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziționării unor 
servicii de expertiză tehnică- se 
aprobă achiziționarea unor servicii 
de expertiză tehnică în vederea 
stabilirii neconformităților în 
execuția lucrării ” AMENAJARE 
ZONĂ SENS GIRATORIU 
CENTRU-BISERICA TURCENI 
DE JOS-COLONIE”.
9. 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.
10. HOTĂRÂRE pentru 
completarea Hotărârii Consiliului 
Local Turceni nr. 51/2011 privind 
numirea persoanei responsabile să 
desfăşoare activitatea de control 
financiar preventiv propriu în 
cadrul Spitalului Orăşenesc 
Turceni.
11. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate 
al Proiectului « Reabilitarea , 
modernizarea infrastructurii 
şi dotarea Casei de Cultură a 
oraşului Turceni, judeţul Gorj ». - 
Se aprobă Studiului de fezabilitate 
al Proiectului « Reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii şi 
dotarea Casei de Cultură a oraşului 
Turceni, judeţul Gorj »  pentru 
care se solicită finanţarea în baza  
« Programului prioritar naţional 
pentru construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale în localităţile 

unde nu există asemenea instituţii, 
precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale de drept 
public din mediul rural şi mic 
urban».
12. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea  proiectului « Reabilitarea 
, modernizarea infrastructurii şi 
dotarea Casei de Cultură a oraşului 
Turceni , judeţul Gorj. 
13. HOTĂRÂRE privind 
darea în folosinţă gratuită a unei 
autoutilitare - Se aprobă atribuirea 
în folosinţă gratuită a  unei 
autoutilitare, marca Toyota având 
numărul de înmatriculare GJ-20-
POT, aflată în proprietatea oraşului 
Turceni, județul Gorj, Asociației 
Salubris Turceni Sud Gorj, cu sediul 
în oraşul Turceni, Str. Muncii, nr. 
13, județul Gorj, pe o perioada de 2 
ani de la darea în folosință, numai 
la solicitarea conducerii asociației.
14. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea rectificării bugetului 
local al oraşului Turceni, pe anul 
2013.
15.  HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziției unor servicii 
de deszăpezire.   

16. HOTĂRÂRE privind 
constatarea încetării calităţii de 
consilier local a doamnei Nicolae 
Floarea şi declararea vacanţei unui 
mandat de consilier local.
17. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea modificării prin 
act adiţional a contractului de 
concesiune nr.10510/21.08.2013
18. HOTĂRÂRE privind 
achiziționarea de țeavă refolosibilă 
şi stabilirea unor măsuri pentru 
distribuirea acesteia.
19. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea HCL 
nr.45/2011 privind stabilirea şi 
sancționarea faptelor ce constituie 
contravenții pe raza oraşului 
Turceni.
20. HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea HCL 
nr.32/2008 privind aprobarea 
criteriilor şi metodologia de 
repartizare şi închiriere a 
locuințelor din fondul locativ al 
oraşului Turceni.
21. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea decontării unor 
cheltuieli pentru hidroizolație.
22. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea achiziționării unor 
indicatoare rutiere şi a unor benzi 
limitatoare.
23. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea distribuirii unor material 
recuperate din reabilitarea unor 
imobile.
24. H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organizării 
manifestărilor legate de sărbătorirea 
Zilei Naționale a României – 1 
Decembrie.
25. HOTĂRÂRE privind 
alocarea unei sume de bani 
necesară organizării manifestărilor 
legate de Sf. Nicolae-06.12.2013, în 
oraşul Turceni, județul Gorj.
26. HOTĂRÂRE privind 
alocarea unei sume de bani pentru 
îndeplinirea unor obligații ale 
primarului prevăzute de art. 5 din 
H.G nr. 1723/2004.
27. HOTĂRÂRE privind 

achiziționarea unor cadouri 
pentru preşcolarii, elevii din cadrul 
unităților de învățământ de pe raza 
oraşului Turceni şi copiii minori 
neinstituționalizați cu ocazia 
Crăciunului, 2013.
28. HOTĂRÂRE privind 
alocarea unei sume de bani 
în vederea achiziționării de 
produse personalizate, cu ocazia 
sfârşitului de an, pentru angajații 
primăriei, instituțiilor subordonate 
Consiliului Local Turceni şi pentru 
instituțiile publice colaboratoare.
29. H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organizării 
manifestărilor ocaziționate de 
desfăşurarea activităților specifice 
Revelionului 2013, în oraşul 
Turceni, judetul Gorj.
30. HOTĂRÂRE privind 
alocarea unei sume de bani Casei 
de Cultură Turceni în vederea 
organizării spectacolului de 
Crăciun  “UN CRĂCIUN PENTRU 
FIECARE”.
31. HOTĂRÂRE privind 
modificarea HCL nr.37/2012 
privind constituirea Consiliului 
Comunitar Consultativ.
32. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea manifestărilor 
ocazionate de “Ziua Liceului 
Tehnologic Turceni”.
33. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea unei sume de bani în 
vederea organizării şi desfăşurării 
proiectului “Dor de România 
profundă”.
34. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea decontării unor 
cheltuieli cu serviciile medicale.
35. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea unor cheltuieli 
ocaziționate de participarea unui 
grup de elevi la festivalul național 
“Lira”.
36. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea întocmirii unui studiu 
geotehnic în vedere executării 
obiectivului de învestiții “Realizarea 
a 40 de unități locative sociale în 
oraşul Turceni, județul Gorj”.

 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.

anunŢ iMporTanT
cu privire la aprobarea criteriilor şi metodologia de 

repartizare şi închiriere a locuințelor din fondul locativ 
al oraşului Turceni, consiliul Local Turceni a stabilit 
acordarea de 20 de puncte pentru solicitanţii care în-

tocmesc angajament de plată că vor plăti toate datoriile 
apartamentului pe care îl primesc spre închiriere. În 

acest sens, în perioada următoare toţi cei care au solicitat 
apartamente cu chirie să se prezinte la biroul de asistenţă 

socială pentru a completa angajamentele de plată.
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 În orice domeniu nu este suficient să ai talent, trebuie 
multă muncă şi dorință de afirmare. Aşa se întâmplă şi în 
muzică, iar elevii de la Liceul Tehnologic Turceni au avut 
posibilitatea să 
p a r t i c i p e  l a 
Fe s t i v a l u l  ” 
Lira” desfăşurat 
î n  l o c a l i t a -
t e a  T ă u ț i i 
M ă g h e r ă u ş 
situată la 9 km 
de municipiul 
Baia Mare jud. 
Maramureş.

     A fost 
o experiență 
deosebită, lă-
săm la o parte 
distanța mare 
parcursă, copiii 
au avut lucruri 
noi de învățat, 
dar au făcut şi 
impresie bună 
prin prestația 
lor şi au fost 

ap r e c i a ț i  l a 
a d e v ă r a t a 
l or  v a l o are . 
Prima ediție a 
acestui festival 
le-a adus pre-
mii şi au fost 
remarcați de 
membrii juriu-
lui. Din juriu 
au făcut parte 
personalități 
m a r c a n t e 
a l e  m u z i c i i 
r o m â n e ş t i , 
Angela Buciu 
ş i  G e o r g e 
N i c o l e s c u , 
a l ă t u r i  d e 
comp oz itor i 
ş i  profe s or i 
de la licee de 
muzică.

    Premiile 
o b ț i nu t e  d e 
elevi sunt, pe 

secțiuni, următoarele: muzică populară 1. Bondoc Mihaela 
cls.VIII Strâmba-Jiu – premiul I la categoria de vârstă 13-15 
ani, Diplomă de excelență pentru calități artistice deosebite 
din partea Centrului Cultural  ” Artist pentru artă”, Premiul 
special din partea Casei de cultură a localității gazdă; 2- 
Vărzaru Mihaela cls. XID – premiul II la categoria de vârstă 
16- 18 ani; 3- Floroiu Filofteia cls VIIA la categoria de vărstă 
13- 15 ani premiul III; 4- Albu Delia cls. IIIC – mențiune 
la categoria 6- 9 ani; 5- Dobroiu Mihaela Andreea cls. 

IIIC – mențiune la categoria 6-9 ani; 6- Dobroiu Luiza cls. 
VID- premiul special la categoria 10-12 ani.

Muzică uşoară: Geică Denisa Adnana cls. XIID – premiul 
III  la  categoria 
de vârstă 18+ şi 
Premiul Casei de 
modă ” Lorand 
Coza” din Baia 
Mare costând din-
tr-o ținută vesti-
mentară; Drăghici 
Mihaela Andreea 
cls. VB- premiul 
special la catego-
ria 10-12 ani.

L a  m u z i c ă 
i n s t r u m e n t a l ă 
c las ică ,  S cafeş i 
Annamaria  cls . 
VIID a  obținut 
mențiune.  

   E le v i i  au 
primit diplome, 
trofee şi cadouri 

d i n  p a r t e a 
organizato-
rilor. Au fost 
î n s o ț i ț i  d e 
prof. Iliescu 
G e o r g e t a 
ş i  Bivolar u 
C r i s t i n a , 
învățătoare.

     Această 
participare a fost posibilă datorită susținerii financiare din 
partea Primăriei şi Consiliului local. Elevii participanți şi 
părinții acestora mulțumesc Domnului Primar Dumitru 
Gâlceavă pentru înțelegerea de care dă dovadă. 

    Sperăm să participăm şi la edițiile viitoare, dar şi la 
alte concursuri care să pună în valoare ceea ce Dumnezeu 
a dăruit acestor 
copii, talentul. 

     Pentru 
că  se  apropie 
sărbători le de 
i ar nă ,  d ore s c 
tuturor elevi-
lor,  părinți lor 
a c e s t o r a , 
reprezentanților  
administrației 
locale,  locui-
torilor oraşului 
Turceni  sănăta-
te, multe bucurii 
şi împliniri.       

Dir. adj. prof. iliescu Georgeta

TInerII TALenTAȚI  DIn TUrCenI APreCIAȚI În 
nOrDUL ȚĂrII

Ştiinţa Turceni a reuşit să obţină vineri, 15 noiem-
brie, prima victorie din cadrul returului de campionat 
al Ligii a III-a. Echipa locală a intrat bine în meci, 
motivată de faptul că o victorie împotriva adversarilor 
de la Muncitorul Reşiţa le permitea să o depăşească în 
clasament. Ocazia Lui Simcea, care a ratat singur cu 
portarul a prevestit golul care plutea în aer.

Tabela a fost deschisă de Roman, care a fost 
servit excelent în urma unei recuperari a jucătorilor 
noştrii la mijlocul terenului. Tot Roman a reuşit un 
gol de generic, după ce a stopat un balon în marginea 
careului iar şutul în colţul lung nu i-a lăsat nici o şansă 
portarului formaţiei reşiţene. Formaţia oaspete a 
căutat să obţină posesia şi să fie cât se poate de incisivă 
dar acest lucru nu a adus nici o schimbare pe tabela 
de marcaj, astfel că rezultatul înregistrat la pauză a 
fost 2-0 pentru Ştiinţa Turceni. Echipa lui Cojocaru 
şi-a continuat dominarea şi la începutul celei de-a 
doua reprize, arbitrul partidei arătând punctul cu 

var de la 11 metri în urma intrării dure a portarului 
Muncitorului asupra lui Butoi.

Execuţia lui Schinteie zguduie plasa porţii reşiţene, 
spre bucuria spectatorilor veniţi la stadion. Tabela se 
schimbă din nou în urma reuşitei lui Gîlceavă, aceasta 
devenind prima partidă din Liga a III-a în care Ştiinţa 
reuşeşte să înscrie de patru ori. Mohora ratează incre-
dibil în situaţie de unu la unu cu portarul oaspeţilor, 
Simcea este şi el aproape de a majora diferenţa.

Oaspeţii ies la joc iar pe fondul relaxării şi al 
schimbărilor unor jucători de bază pun în pericol 
poarta lui Geica. Ies pe rând Roman, Dolcescu, Simcea 
şi Butoi, ultimii trei aflaţi în pericol de suspendare 
pentru partida cu Avrig din cauza cumulului de 
cartonaşe galbene.

Presiunea reşiţenilor se simte, mingea loveşte bara 
din stânga a porţii noastre.  Echipa din Lupac reuşeşte 
să puncteze în urma ieşirii hazardate a lui Geica şi a 
respingerii la adversar a lui Olteanu care a scos mingea 
de pe linia porţii.

Jocul curge în favoarea oaspeţilor care reuşesc să 
mai înscrie de două ori, spre îngrijorarea tuturor.

Ştiinţa Turceni reuşeşte o victorie importantă, 
la capătul unui meci frumos şi urcă pe locul 8 în 
clasament. În etapa următoare va evolua tot pe teren 
propriu, echipa care, deşi nu a acumulat nici un punct 
în Liga a III-a, nu trebuie desconsiderată.

După un tur de campionat mai puţin reuşit,
ŞtIInţa turcenI câŞtIgă 

teren

MISS BOBOC 2013
 Scena Casei de cultură din oraşul Turceni 
va fi fost gazda unui spectacol deosebit pe data 
de 06 noiembrie, ora 15:00, dedicat alegerii 
celei mai frumoase domnişoare din clasa a-IX-a 
căreia i se va acorda titlul mult râvnit: Miss Boboc 
2013.  Organizatorii evenimentului au pregătit 5 
probe în cadrul concursului: 
- prezentarea concurentelor (acestea se vor 
prezenta în câteva cuvinte  în faţa juriului şi 
a spectatorilor, după care li se va adresa o 
întrebare, ex.: „Ce ai face dacă......?”)

- Black and White  - vor prezenta ţinute alb-
negru + Karaoke
- Probă sportivă + o probă surpriză
- Interpretarea unui personaj din  desene 
animate+ fiecare concurenta va primi o întrebare 
de cultură generală.
 De asemenea, se vor mai desfăşura 
o serie de  activităţi de către elevii Liceului 
Tehnologic Turceni pe durata pauzelor cum ar 
fi: scenete, pantomime, prezentarea rezultatelor 
deosebite ale elevilor obținute la diverse 
competiţii.
 Înainte de premierea concurentelor 
atmosfera se va destinde în prezenţa trupei de 
muzică ușoară  C.I.A.

Vremea în urmĂtoarele 15 zile

CYMK


