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AGENDA PRIMĂRIEI
de dumitru gîlceavă,

primarul oraşului turceni

  Încep noul an prin a vă mulţumi pentru susţinerea 
acordată în desfăşurarea activităţilor şi proiectelor Primăriei 
Oraşului Turceni. Am încredere că şi în acest an, vom con-
lucra pentru continuarea dezvoltării oraşului nostru. A fost 
aprobat bugetul local al Oraşului Turceni şi programul anual 
de investiţii pe anul 2014. Astfel, avem în plan numeroase 
proiecte planificate pentru anul 2014 după cum urmează:

- Se continuă lucrările proiectului Modernizare ex-
tindere şi reabilitare a Campusului „Grup Şcolar Industrial 
Energetic”, oraş Turceni, judeţul Gorj;

- Se va împrejmui baza sportivă a Şcolii din Strâmba-
Jiu;

- Va fi amenajat un compartiment de primiri ungenţe 
în cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni;

- Se vor face lucrări de consolidare a bisericii din 
Turceni Centru;

- Va fi realizat un sistem de încălzire pentru Biserica 
Murgeşti şi Biserica Gârbov; la Strâmba-Jiu va fi amenajată 
o construcţie pentru parastase;

- La Stolojani va fi amenajat un teren de volei;
- Vor fi continuate lucrările de racordare la canalizare 

a blocurilor;
- Se va realiza Planul Urbanistic general al Oraşului 

Turceni;
- Se va reabilita podul de pe strada Stoichiţa 

Rîioşanu;
- Va fi reabilitat canalul din zona gării;
- Se va executa un şanţ de gardă colector pe strada 

Stoichiţa Rîioşanu;
- Va fi realizată o punte de trecere pe râul Jilţ;
- Se va realiza un sistem de scurgere a apelor pe 

strada Sf. Dumitru;
- Se va concepe studiul de fezabilitate pentru pro-

iectul de decolmatare a canalelor laterale DJ-pod Jilţ-Calea 
ferată Murgeşti.

  Toate aceste investiţii vor fi făcute în beneficiul comuni-
tăţii locale, reprezentând  o provocare pe care ne-o asumăm 
şi care presupune implicare atât din partea administraţiei 
locale, cât şi din partea locuitorilor oraşului Turceni şi 
satelor aparţinătoare. La fel ca şi în anii trecuţi, acum, la 
început de an, o să vă prezint o scurtă listă a principalelor 
obiective de investiţii realizate în anul 2013.

            În a două parte a anului trecut a fost finalizat 
obiectivul de investiții „Amenajare ştrand în oraşul Turceni”, 
inclusiv recepția finalăm şi procedura de concesiune, obiec-
tivul fiind funcţional şi deschis pentru cetăţenii oraşului. 
Importanţa obiectivului este atât pe plan economic, social 
cât şi urbanistic având în vedere realizarea unor activităţi 
prin intermediul cărora se vor atrage fonduri suplimentare 
la bugetul local, societatea căreia i s-a concesionat obiectivul 
plătind o redevenţă către bugetul local al Oraşului Turceni. 
Obiectivul „Ştrand Turceni” are în componenţa sa urmă-
toarele construcţii realizate: corp vestiare, corp restaurant, 
terasă restaurant, bazin de înot pentru adulţi, bazin de înot 
pentru copii, teren de sport, spţiu verde şi alei. Acest proiect 
a implicat crearea de noi locuri de muncă, dar şi amenajarea 
şi estetizarea unei zone a oraşului Turceni.

În anul 2013 au fost începute lucrările pentru obiectivul 
de investiţii  „Modernizare, Extindere si Reabilitare a 
Campusului Grup Şcolar Industrial Energetic”,  finanţat 
prin Programul Operaţional Regional, în cadrul Axei prio-
ritare 3,Domeniul de intervenţie 3.4.. În data de 04.11.2013,  
semnându-se ordinul de începere a lucrărilor pentru acest 
proiect de anvergură, important pentru dezvoltarea calităţii 
învăţământului din comunitatea noastră. Principalele 
obiective prevăzute în planul de execuție sunt:  

•	 CLĂDIREA	GRUPULUI	 ŞCOLAR	 se	 va	mo-
derniza, extinde şi reabilita, astfel:  se va mări capacitatea 
structurii existente cu 16 săli de clasă, 7 laboratoare, 2 
laboratoare fonetice, 1cabinet metodic, 1 cabinet medicină 
generală, 1 cabinet stomatologie, 1CDI, 1 amfiteatru cu 174 
de locuri;  amfiteatrul şi spatulele tehnice vor fi amplasate 
la subsol. 

•	 CORP	INTERNAT	se	va	extinde	şi	reabilita,	astfel:	
se va renunţa la spaţiile destinate atelierelor improvizate 
pentru elevi la parterul construcţiei; se va majora capacitatea 
de cazare pentru elevi la 203 de locuri în 53 de camere - în 
medie 3,83 elevi/ cameră, existând camere de 4 şi 3 locuri 
şi camere de 2 locuri - pentru persoane cu dizabilităţi loco-
motorii;  se vor crea 41 de locuri de cazare pentru cadrele 
didactice, 22 de camere dintre care una de un loc - pentru 
persoane cu dizabilităţi locomotorii; extinderea corpului 
internat va avea un regim de înălţime: P +2E. 

•	 	CLĂDIREA	CANTINEI	se	va	moderniza	şi	reabi-
lita, astfel:  se va urmări eliminarea intervenţiilor improprii 

impuse de necesităţi (sală de sport improvizată la parter, cale 
de acces/evacuare blocată);  se va urmări realizarea unor 
compartimentări şi a unor dotări în concordanţă cu normele 
sanitar veterinare în vigoare;  se va asigura o capacitate de 
262 de locuri /schimb. 

•	 CABINA	POARTĂ	se	va	reabilita.	
•	 Se	 va	 desfiinţa	 clădirea	 actualei	 CENTRALE	

TERMICE - aceasta urmând să fie amplasată într-un spaţiu 
special nou creat, în incinta grupului şcolar - Corp G - Corp 
spaţii tehnice; în incintă se vor reabilita spaţiile existente 
şi se vor crea spaţii verzi noi. Alei propuse (pietonal şi 
auto accidental) 37,39% din At - 35 locuri parcare. Spaţiile 
verzi ocupă - 35,10% din aria terenului. În corpul propus 
destinat învăţământului, va fi prevăzut un ascensor de 
capacitate ridicată pentru a facilita accesul persoanelor cu 
dizabilităţi în cele două corpuri de clădire. De asemenea, 
de serviciile didactice calitative oferite de acest proiect vor 
putea beneficia şi elevii din localităţile învecinate. În iulie 
2015 se va finaliza implementarea proiectului, fiind cea mai 
mare realizare pentru creşterea nivelului educaţional şi de 
dezvoltare a oraşului nostru, reprezentând cel mai mare 
centru educaţional din sudul Gorjului. 

               În cadrul proiectului „Construire parcări şi 
trotuare zona nord blocuri Turceni”, a fost amenajată  o 
suprafaţă de 6645 mp de parcare  şi 3628 mp de trotuare 
în zona nord blocuri,  de asemenea fiind plantaţi arbuşti 
ornamentali pentru înfrumuseţarea zonei. Acest obiectiv a 
fost completat de investiţia „Reabilitare străzi zona de nord 
blocuri-Turceni” în cadrul căreia au fost executaţi aproxi-
mativ 2 km de străzi şi realizate 34 de guri de scurgere.

                  A fost executat un şanț betonat cu suprafața de 
70m2, gardă de 10 cm beton pe str. Sf. Nicolae din Turcenii 
de Jos,pentru a transporta apele pluviale preluate de pe 
partea dreaptă a drumului, printr-un pod ce traversează 
Drumul Județean.

                  Pentru preluarea apelelor pluviale de pe caro-
sabilul 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,  s-au executat 
lucrări de terasament, cofraje şi turnări de betoane.

                  Parcarea stației de salvare şi aleile intrare 
urgență ale Spitalului Orăşenesc Turceni au fost asfaltate, 
lucrările constând în decupare îmbrăcăminte asfalt, degra-
date, 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.

              Dintr-un număr total de 24 de scări aferente 
blocurilor din oraşul Turceni au fost efectuate lucrări la 
17 dintre acestea, şi anume curăţire: G25, 2 scări; G27-4 
scări, P14-2 scări, P19-2 scări, P10-2 scări, P11-2 scări, Bl. 
38-3 scări. La aceste blocuri au fost realizat şi racordarea la 
canalizare în susbsolul blocurilor, iar blocurile: bl 36, bl.37, 
bl.38, bl.39, bl.42, bl.43, bl.44, bl.46, bl.47 au fost racordate 
la canalizarea nouă din Oraşul Turceni.

               Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea sănătăţii 
cetăţenilor comunităţii noastre au fost efectuate investiţii 
în reabilitarea Spitalului Orăşenesc Turceni: a fost mobilată 
integral farmacia spitalului, au fost amenajate şi moderni-
zate imobilele în care îşi desfăşoară activitatea medicii de 
familie, şi totodată au fost rebilitate şi cabinetele din cadrul 
policlinicii Spitalului Oraşenesc Turceni.

                   Având în vedere că echipa de fotbal, Ştiinţa 
Turceni, a promovat în liga a III-a, criteriile de licenţiere ale 
echipei şi omologare a stadionului au impus noi standarde. 
În acest sens au fost efectuate o serie de lucrări de adaptare 
la cerinţele impuse de Federaţia Română de Fotbal: au 
fost amplasate 200 de scaune, urmând ca în viitor întreaga 
suprafaţă a tribunei să fie amenajată cu scaune; a fost 
montată o tabelă de marcaj; s-au construit porţi mobile 
pentru echipele de juniori şi seniori. 

             Pentru a avea rezultate optime este necesară, 
pe lângă planificarea strategică, o promovare la nivelulul 
administraţiei publice, a unui management strategic, capabil 
să identifice oportunităţile şi să le pună în aplicare, dintre 
care amintim: afirmarea oraşului ca centru de oportunităţi, 
în vederea atragerii de investitori, creşterea calităţii vieţii 
membrilor comunităţii, o administraţie locală eficientă, 
transparentă, care să răspundă nevoilor locuitorilor, un loc 
plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi, un oraş 
cu cetăţeni activi şi o comunitate dinamică şi implicată. 

                Am participat, alături de locuitorii oraşului 
Turceni la două evenimente importante la sfârşit de an, re-
spectiv spectacolul „Un Crăciun pentru fiecare” şi „Revelion 
2014”. Am încercat să organizăm aceste evenimente cât mai 
bine posibil, astfel încât participanţii să se poată bucura 
de magia sărbătorilor de iarnă.  Cred că este important să 
existe o comunicare deschisă între cetăţeni şi reprezentanţii 
administraţiei locale, care să conducă la cât mai multe 
realizări şi beneficii pentru locuitorii din Turceni şi satele 
aparţinătoare. 

               Compartimentele din cadrul Primăriei 
au desfăşurat următoarele activități pe parcursul lunii 
decembrie: 

              Biroul de achiziţii, în luna decembrie, a întocmit 
actele adiţionale pentru perioada de sfârşit a anului 2013, 
pentru următoarele:

- Servicii de organizare şi desfăşurare a evenimen-

tului „ Revelion 2014”
- Semnarea contractului de servicii pentru deszăpe-

zirea căilor de acces de pe raza localităţii Turceni.
- Achiziţionare de produse pentru desfăşurarea 

evenimentului „Un Crăciun pentru fiecare”
- Achiziţionarea de produse pentru organizarea şi 

desfăşurarea evenimentului „Revelion 2014”
- Achiziţionarea de produse pentru copiii de pe raza 

localităţii Turceni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
- A fost întocmită cererea de plată pentru obiectivul 

„Modernizare, Extindere şi Reabilitare a Campusului Grup 
Şcolar Industrial Energetic”.

               Biroul de asistenţă socială a îndeplinit  pe 
parcursul lunii decembrie următoarele sarcini:

- Primirea unui număr de 20 cereri privind acordarea 
alocaţiei petru susţinerea familiei conform legii 277/2010, 
art.24, alin. 1,

- Primirea unui număr de 4 dosare alocaţii de stat,
- Primirea unui număr de 5 dosare privind acordarea 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului,
- Primirea unui număr de 4 cereri privind acordarea 

ajutorului social conform legii 416/2001,
- Întocmirea unui număr de 9 dosare privind 

acordarea unui ajutor de urgenţă,
- Efectuarea un număr de 20 anchete sociale,
- Consilierea unor persoane cu handicap şi familiile 

cu probleme,
- Centralizarea unui  nr. de 25  cereri privind 

acordarea ajutorului de încălzire.
- Distribuirea tichetelor sociale la persoanele cu 

handicap.
                Biroul tehnic s-a ocupat, în luna decembrie, 

de realizarea documentației pentru  lucrările de acoperiş 
şarpant la cabinetele medicilor de familie.

               Biroul de Fond Funciar a efectuat măsurători 
în punctele Sumaidane şi Curele, au fost realizate planurile 
pentru CE Turceni.

De asemenea au fost eliberate adeverinţe de Registru 
Agricol.

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

- Participarea la Ziua Națională a României cu 
depunere de coroane la Monumentul Eroilor din satul 
Strîmba-Jiu şi asigurarea măsurilor de ordine în toate 
locațiile unde a fost sărbătorit evenimentul.

- Asigurarea măsurilor de ordine, în conformitate cu 
planul de măsuri, în zilele de: Ajunul Crăciunului, Crăciun, 
spectacol organizat de Revelion, Anul Nou.

- Asigurarea măsurilor de ordine la spectacolul 
de Crăciun, organizat la Casa de Cultură, în data de 
20.12.2013.

- Monitorizarea, acordarea de sprijin autorităților 
şi patrulări zilnice, privind fenomenele produse dato-
rită inundațiilor din satul Submaidane (supravegherea 
locuințelor persoanelor evacuate). 

- Activități pe linie de circulație rutieră: parcări, 
opriri, staționări, verificarea permiselor de liberă trecere, 
monitorizarea trecerilor de pietoni, acordând atenție sporită 
la intrarea şi ieşirea elevilor de la cursuri.

- Monitorizarea şi verificarea pe timpul nopții a 
zonelor predispuse formării poleiului, atenție deosebită 
acordându-se zonei CET de pe DJ 674.

- Supravegheri făcute la bradul de Crăciun amplasat 
în parcarea aferentă Pieței şi a Patinoarului, pentru preve-
nirea eventualelor distrugeri.

- Identificarea şi monitorizarea persoanelor fără 
adăpost care staționează în diferite locații, pe raza oraşului 
Turceni (au fost identificate 4 persoane în stația CFR).

- Însoțirea reprezentanților de la Asistență Socială şi 
deplasarea pe raza localității pentru efectuarea anchetelor 
sociale.

- Însoțirea reprezentanţilor Asociației de Proprietari, 
pentru rezolvarea diferitelor probleme apărute.

- Patrulări în zona unităților şcolare, prezența în 
stradă, la intrarea şi ieşirea elevilor la şi de la cursuri, în 
special seara, la lăsarea întunericului.

- Colaborare cu alte formațiuni: Poliția oraş Turceni, 
Pompieri, Biroul Urbanism, Asistența Socială, Serviciul 
Public, Asociația de Proprietari.

               La final, dar nu în ultimul rând, doresc să vă 
reamintesc de întâlnirile lunare din data de 5 (Casa de 
Cultură a Oraşului Turceni) şi 12 (Casa Parohială din 
Strîmba-Jiu), unde vă puteţi prezenta ideile,  putem discuta 
problemele cu care vă confruntaţi în ceea ce priveşte bunul 
demers al administraţiei publice şi putem căuta împreună 
soluţii pentru rezolvarea acestora. Am susţinut mereu 
necesitatea unei administraţii publice transparente, cu efecte 
benefice pentru toţi cetăţenii, tocmai de aceea consider 
atât de necesare aceste întâlniri cu dvs., locuitorii din 
oraşul Turceni şi satele aparţinătoare. O dată cu dezvoltarea 
comunităţii va creşte şi numărul locurilor de muncă la nivel 
local, în prezent încercând să facilitez legătura dintre tinerii 
interesaţi în găsirea unui loc de muncă în anumite domenii 
şi societăţile de pe raza oraşului Turceni, care necesită 
personal specializat.

 Cu o comunicare bună de ambele părţi vom reuşi să 
realizăm multe proiecte şi să dezvoltăm potenţialul acestui 
oraş astfel încât generaţiile viitoare să beneficize de servicii 
educaţionale şi medicale calitative.  
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 Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici sunt: alarma aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi  încetarea 
alarmei.
 Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele  
de alarmare, cu excepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

semnalele de alarmare aCustiCe a populaţiei 
în Cazul situaţiilor de urgenţă

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

0766.875.457.

 Conform HCl 350/2014  se stabileşte ca 
începând cu data de 01.01.2014, nivelul impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2014, facilităţile fiscale 
pentru anul 2014, regulamentul de acordare a 
facilitaţilor fiscale şi regulamentul pentru stabilirea 
şi încasarea taxei pentru vehicule lente, sunt 
următoarele:
 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
clădiri, teren şi auto datorat pentru întregul an 2014 
de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, până 
la  31 martie a anului respectiv se acordă o bonificaţie 
(reducere) de 10 %. impozitul (taxa) pe clădiri, teren 
şi impozitul auto se plăteşte în doua rate egale: până 
la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.
începând cu data de 01.01.2014 impozitele şi taxele 
locale au fost majorate cu 16%, coeficient ce reprezintă 
rata inflaţiei pe ultimii 3 ani, anteriori, anului fiscal 
de referinţă.
 pentru neplata la termen a impozitelor şi 
taxelor locale se plătesc majorări de întârziere de 
2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună 
sau fracţiune de lună, începând cu luna imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.

Înştiinţare privind plata taxelor 
şi impozitelor pe anul 2014

 luând în considerare faptul că în lipsa 
prelungirii termenului de inventariere, există riscul 
nefinalizării procesului de restituire în condițiile 
legii nr.165/2013, care se referă la inventarierea 
terenurilor agricole şi forestiere, (aflate în domeniul 
public sau privat al statului sau, după caz, al 
unităţilor administrativ-teritoriale), care pot face 
obiectul reconstruirii dreptului de proprietate, 
este necesară identificarea tuturor suprafeţelor 
disponibile, în acest sens s-a modificat termenul 
pentru inventarierea terenurilor cu încă 180 de 
zile conform ordonanţei de guvern nr. 115 din 23 
decembrie 2013.  
 astfel, cetăţenii care au primit adrese din 
partea primăriei oraşului turceni, în speţă de 
la comisia locală de aplicare a legilor fondului 
funciar turceni, au termen de 120 de zile pentru 
completarea dosarelor depuse la legile fondului 
funciar.

anunţ - modificarea termenului 
pentru  inventarierea terenurilor

Numărul de telefon al centrului de permanenţă,  pe timpul instituirii  codului  galben 
sau portocaliu,  unde puteţi anunţa situaţiile deosebite pe care le întâmpinaţi este: 

0253/335025

În atenţia fermierilor!
subvenţiile pentru agricultori se vor plăti mult mai repede decât în anii anteriori. 
Totodată  vor fi schimbări importante pentru agricultură, din punct de vedere al 

sprijinului financiar acordat acestui sector atât din partea statului român, cât şi din 
partea uniunii Europene în cadrul Politicii agricole Comune, în ciclul 2014-2020.

Conform precizărilor ministrului agriculturii, subvenţiile au putut fi plătite începând 
cu primele zile ale lunii ianuarie 2014, graţie promulgării legii bugetului de stat în 
decembrie 2013, de asemenea au fost făcute demersurile necesare astfel încât până 
pe data de 15 februarie 2014, să fie plătiţi fermierilor toţi banii necesari înfiinţării 

culturilor în primăvară.
Pentru mai multe informaţii consultaţi buletinul informativ 

de pe site-ul www.apiagorj.ro!

Conform HCl nr. 301/2013, se distribuie în mod 
gratuit o cantitate de 2000 bucăţi țiglă, obținute în 

urma reabilitării unor imobile. beneficiarii pot fi doar 
persoane fizice cu domiciliul pe raza oraşului turceni, 

care au un venit sub 615 lei/membru de familie. 
Cetățenii oraşului care solicită o anumită cantitate de 
țiglă refolosibilă, pot depune o cerere la secretariatul 

primăriei oraşului turceni, urmând ca un reprezentant 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului să 

constate necesitatea materialelor.

Anun ţ - DISTR IBuIR E 
ţIgl ă R EfoloSIBIl ă

 Conform Hotărârii 
Consiliului local al oraşului 
turceni cu numărul 10/2014, 
începând cu luna februarie 
a acestui an, regulamentul 
închirierii locurilor de parcare 
în oraşul turceni a suferit unele 
modificări în privința prelungirii 
contractelor.    
 Cetățenii care nu şi-au 
achitat taxa pentru închirierea 
locului de parcare pe anul 2014, 
pot face acest lucru până la 
data de 31 martie 2014. după 
31 martie, în cazul în care nu se 

renunță în scris, printr-o cerere, 
la respectivul loc de parcare, 
suma prevăzută în contract va 
fi automat adăugată la taxele şi 
impozitele locale ale cetățenilor 
respectivi. în acest fel, contractul 
de parcare se prelungeşte tacit cu 
încă un an.
 renunţarea la folosinţa 
locului de parcare înainte de 
încetarea de drept a contractului, 
nu atrage despăgubirea titularului 
locului de parcare de către 
administratorul parcării.
Cei care doresc închirierea unui 

loc de parcare, fiind în anul 2013 
ocupat de către alte persoane, pot 
face acest lucru doar în cazul în 
care vechiul chiriaş a renunțat 
la el printr-o cerere depusă la 
secretariatul primăriei oraşului 
turceni.
 în parcările de reşedinţă 
se atribuie în mod gratuit locuri 
de parcare persoanelor cu 
handicap accentuat sau grav, 
conform legislaţiei în vigoare, 
doar dacă aceştia sunt proprietarii 
autoturismelor pentru care se 
solicită locul de parcare.

  
 

ANUNŢ - ÎNchiriereA  locUrilor  de  pArcAre 
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Acesta este titlul spectacolului organizat de Casa de Cultură în colaborare 
cu Primăria Oraşului Turceni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, eveniment 
aşteptat, care a reuşit să reunească sute de participanţi dornici să asiste 
şi să ia parte la spectacolul care le-a fost dedicat. Programul a debutat cu 
înmânarea de diplome cetăţenilor care şi-au adus contribuţia la promovarea 
proiectelor derulate de Primăria Oraşului Turceni.

- Diplome de excelenţă : Gheoghe Văduva, Corneliu Diţescu, Giurea 
Constantin(-reprezentanţii CEO, Sucursala Electrocentrale Turceni); 
Dragoş Ionuţ Haţegan, Marcel Grecu (reprezentanti ai Spitalului Orăşenesc 
Turceni), Preotul paroh  Făinişi Antonie pentru activitatea Asociaţiei 
Sfânta Treime,  SMURD –pentru activitatea desfăşurată la nivelul Oraşului 
Turceni.

- Diplome de onoare : Asoc. Pensionarilor, Asociaţia Proprietarilor 
- Diplomă cetăţean cu care ne mândrim - Orleanu Cornelia 
- Diplomă om de omenie : Donatori-persoanele care au donat 

alimente pentru sinistraţii din Jud. Galaţi.
- Diplomă cetăţean de nedejde : Ajutoare 1 Decembrie – persoanele 

care au ajutat la buna desfăşurarea a manifestaţiilor de 1 Decembrie- Ziua 
Naţională a Romaniei (in articol le mai dezvolti putin si infrumusetezi 
prezentarea lor)

Folclorul la nivelul comunității din Turceni a fost cel mai adesea repre-
zentat prin dansurile populare; prin varietate, prin tradiție şi sentiment, 
acestea sunt expresia fiecărui colț de țară cu obiceiurile, oamenii şi cultura 
lui. 

S-au pus în slujba sărbătorilor de iarnă, rând pe rând, în cadrul unui 
spectacol tradiţional, membrii Ansamblului ,,Brâuleţul’’ care au evoluat  în 

faţa spectatorilor obişnuiţi cu dansurile şi cântecele specifice. 
Ansamblul “Brâuleţul” al Casei de Cultură Turceni numără la 
activ numeroase participări la concursuri şi festivaluri jude-
ţene, naţionale şi internaţionale cu succese şi premii obţinute 
pe scenele din ţară şi străinătate. În cadrul spectacolului sus-
ţinut de către membrii Ansamblului Brâuleţul, spectatorii au 
avut parte de 
un spectacol 
artistic deose-
bit, după cum 
urmează:

1. A venit 
iarna-colind-

2. 
Deschide gaz-
dă uşa-colind

3. Suite de 
jocuri populare: -suita mică- 

4. Noapte de Crăciun-
muzică uşoară grup-

5. Majorete seria mare-
6. Majorete seria mică
7. Legenda lui Crăciun-

teatru-
8. Majorete seria mare-
9. Muzică usoară-
10. Grup instrumental nai 

şi fluier-
11. Grup vocal folcloric 
12. Sus până la cer-muzică 

uşoară-
13. Majorete-
14. S u i t ă  d e  d a n s u r i 

ţigăneşti-
15. Sus pe cerul înstelat-colind
Programul s-a încheiat cu extragerea numerelor câştigătoare la tombola 

organizată de Primăria Oraşului Turceni şi au fost înmânate un număr de 
20 de premii care au constat în electrocasnice.  Programul a fost prezentat 
de Ioana Dinu şi Ion Alexandrescu, directorul adjunct al Teatrului Dramatic  
Elvira Godeanu din Târgu-Jiu.

U n  c r ă c i U n  p e n t r U  f i e c a r e ! 

CYMK

	 A	mai	trecut	un	an.	Mai		bun	pentru	unii,	mai	puţin	bun	pentru	alţii,	
2013	s-a	încheiat,	iar	în	locul	lui	avem	anul	2014	în	care	cu	toţii	ne	punem	
speranţe	de	mai	bine.	
	 În	 noaptea	dintre	
ani,	sute	de	persoane	din	
oraşul	 Turceni	 şi	 satele	
aparţinătoare	 au	 ieşit	
în	 Piaţa	 Centrală,	 acolo	
unde	 a	 fost	 organizat	
concertul	 şi	 focurile	
de	 artificii.	 În	 perioada	
premergătoare	 marelui	
eveniment,	 iluminatul	
festiv	a	fost	pus	la	punct,	
a	 fost	 împodobit	 bradul	
de	 Crăciun	 şi	 s-a	 lucrat	
la	 amenajarea	 oraşului	
astfel	 încât	 locuitorii	
din	 Turceni	 să	 aibă	 o	
locaţie	 plăcută	 pentru	
petrecerea	 sărbătorilor	
de	iarnă.
	 Sute	de	locuitori	au	sărbătorit	împreună	noaptea	dintre	ani	şi	s-au	
bucurat	de	petrecerea	de	Revelion	organizată	în	aer	liber	de	reprezentanţii	

Primăriei	oraşului	Turceni.	
	 Gîlceavă	 Dumitru,	 primarul	 oraşului	 Turceni,	 a	 fost	 alături	 de	

cetăţenii	 oraşului	 şi	 a	
numărat	 împreună	 cu	
aceştia	 clipele	 rămase	
până	 la	 intrarea	 în	 Noul	
An,	 nu	 înainte	 de	 lansarea	
lampioanelor,	 un	 moment	
deosebit	 pentru	 participanţi,	
care	 şi-au	 pus	 cel	 puţin	 o	
dorinţă.	 Frigul	 de	 afară	 nu	
i-a	 împiedecat	 pe	 locuitori	
să	se	bucure	de	moment	şi	
să	servească	ceai,	 vin	fiert,	
alviţă	 şi	 şampanie,	 puse	 la	
dispoziţia	acestora	de	către	
organizatorii	 evenimentului,	
Primăria	oraşului	Turceni.	
	 În	cea	mai	strălucitoare	
noapte	 din	 an,	 formaţia	 a	
urcat	pe	scenă	şi	 le-a	oferit	

spectatorilor	 un	 concert	 extraordinar,	 urmat	 de	 un	 spectaculos	 foc	 de	
artificii	pe	muzică,	care		a	marcat	intrarea	în	2014.	

revelionUl, sărbătorit în nUmăr mare de cetăţenii oraşUlUi tUrceni
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 E L E V I I  D E  L A  L I C E U L  T E H N O L O G I C  T U R C E N I  G Â N D E S C  P O Z I T I V  !

Liceul Tehnologic Turceni participă ca 
partener la ediţia a-III-a a programului 
educaţional internaţional “ Live Positive 
Life- Viaţa la pozitiv” ,  organizat de 
Colegiul Tehnic “Independenţa “ Sibiu şi 
Asociaţia “ Positive Life” Sibiu. La această 

ediţie sunt înscrise 28 de unităţi şcolare, din care 15 
şcoli gimnaziale şi 13 licee şi colegii. Programul se 
desfăşoară în perioada 1 septembrie 2013- 31 august 
2014 şi este alcătuit din 7 module care cuprind 30 de 
proiecte: activităţi educaţionale, artistice, sportive. 
Fiecare unitate şcolară participant are un coordonator, 
care alcătuieşte “Echipa Voluntarilor Pozitivişti” şi 
împreună stabilesc acţiunile ce se vor organiza în 
instituţie sau localitate. 

La nivelul Liceului Tehnologic Turceni, coordona-
tor este prof. Iliescu Georgeta, iar echipa de voluntari 
pozitivişti este alcătuită din 10 elevi: Niţă Alina XIIA, 
Ungureanu Vlăduţ XIA, Popescu Creola XIA, Moruz 
Iuliana XIB, Burduşel Larisa XIB, Alexandru Simona 

XB, Scurtu Corina XB, Dincă Roxana XB, 
Cornescu Mihaela VIID, Pătularu Mihai VIIC. 
Deschiderea oficială a programului a avut loc pe 
2 Decembrie 2013 prin intermediul unei con-
ferinţe audio pe Skype, unde fiecare instituţie a 
transmis un mesaj pentru ceilalţi. Activităţile la 
care vom participa sunt în număr de 18 din toate 
modulele, fiecare activitate având un cadru didactic 
responsabil, care poate organiza activitatea împreună 
cu alte cadre didactice sau chiar cu alte unităţi şcolare 
din zonă. Primul modul, care cuprinde acţiuni de 
îndemânare artistică s-a finalizat. S-au desfăşurat: 
Concursul de Afişe-Postere, responsabil prof. Ionică 
Zoran; Concursul de Desen-Pictură, responsabil înv. 
Samfira Eugenia; Concursul de machete, responsabil 
înv.Buşe Angela. Numărul elevilor participanţi la 
cele 3 concursuri este 150, au fost realizate expoziţii 
şi lucrările de pe locul I de la fiecare concurs au fost 
trimise la Sibiu pentru a participa la etapele finale ale 

concursurilor. Ocupanţii primelor 4 locuri 
de la fiecare concurs au primit diploma rea-
lizate de echipa de voluntary şi responsabilii 
concursurilor, iar din partea Comitetului 
de părinţi au primit dulciuri. La concursul 
afişe-postere locul I a fost obţinut de Neamţu 
Valentin  XIIC, la concursul desen-pictură 
locul I Dinculeasa Raluca IVB şi la concursul 

de machete locul I Trandafir Ariana IIB. Conform 
regulamentului, a fost deschisă o pagină Facebook cu 
numele şcolii, unde au fost postate toate fotografiile de 
la activităţile desfăşurate până în prezent. Puteţi accesa 
pagina Liceului Tehnologic Turceni pe adresa: https://
www.facebook.com/turceniviatalapozitiv, să urmăriţi 
activităţile desfăşurate de elevii şi cadrele didactice 
implicate şi să apreciaţi realizările lor. Atitudinea 
receptivă şi pozitivă ne ajută să facem faţă mai uşor 
schimbărilor  din societate, să ne adaptăm ritmului 
alert în care au loc aceste schimbări.

dir.adj. prof. georgeta iliescu

CYMK

 15 ianuarie 1850 – 15 ianuarie 2014, 164 de ani de la 
naşterea poetului,164 de ani în conştiința poporului în care 

s-a zămislit...
 În data de 15 
ianuarie 2014, 
profesorii de 
limba şi literatura 
română împreună 
cu elevii Liceului 
Tehnologic Turceni 
au cinstit viața şi 
opera poetului 
,,nepereche,,.
Începând cu ora 
12:20, la Centrul 
de Documentare 
şi Informare 
al şcolii, elevii 
claselor gimnaziale 
( V B , V I B , V I D ) 
şi liceale (XIC) 
au adus câte un 
volum din opera 
poetului, citind 
cu expresivitate 
poezia preferată. 
Aceştia au  urmărit 
un documentar 
realizat de TVR 

sub titlul MARI 
ROMÂNI, despre viața, opera şi sfârşitul controversat al 

poetului. Doamna  bibliotecară, Vladu Margareta, 
i-a invitat pe elevi să viziteze expoziția de carte ce 
conține ediții ale operei eminesciene. Prof. Frunză 
Mariana şi Predescu Loredana le-au prezentat 
elevilor câteva exemple de receptare critică, de la 
studii biografice până la analize literare.
 De altfel, pe data de 15 ianuarie, indiferent 
de tema corespunzătoare planificării calendaristice, 
fiecare profesor de limba şi literatura română le-a 
vorbit elevilor săi despre valoarea operei lui Mihai 
Eminescu.
O literatură trainică, spunea Eminescu, ,,... nu se 
poate întemeia decât pe graiul viu al poporului 
nostru, pe tradițiile, obiceiurile şi istoria lui, pe 
geniul lui,, .
Unanim recunoscut ca unul dintre marii scriitori 
clasici români, Mihai Eminescu a scris poezii, 
proză (,,Geniu pustiu,, - roman neterminat), nuvele fantastice 
(,,Sărmanul Dionis,, , ,,Cezara,,), teatru, basme (,,Făt-Frumos 
din lacrimă,,), articole şi cronici. În total, poetul a dat peste 
800 de pagini de poezie (dintre care a publicat doar o pătrime 
în timpul vieții), având un spectru tematic vast (natura, 
iubirea, istoria, folclorul, copilăria, timpul, condiția omului 
de geniu ş. a.).
 Capodoperă a poetului este considerat poemul 
,,Luceafărul,,- sinteză a creației sale, ilustrând ideea că geniul 
nu are moarte, dar nici noroc.
De-a lungul unui secol şi un sfert de posteritate s-au scris sute 
de pagini de exegeză, în care s-au emis interpretări, observații, 
aprecieri menite a evidenția aspectele esențiale ale operei 
poetului. De exemplu, George Călinescu  a conservat elemente 

biografice în lucrarea ,,Viața lui Mihai Eminescu,, ,dar a 
comentat şi opera poetului în ,,Istoria literaturii române de la 
origini până în prezent,,, ,,Opera lui Mihai Eminescu,,. Abia 
după anul 1965, opera eminesciană a inspirat o nouă serie de 
studii critice ale unor consacrați eminescologi, printre care: 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga - ,,Eminescu-cultură şi creație,, 
, Ioana Em. Petrescu, ,,Scriitori români,, ,Ion Negoițescu, 
Rosa del Conte, Petru Creția, Ilina Gregori,Tudor Vianu, 
Perpessicius,Dumitru Caracostea, Eugen Simion, Ştefan 
Cazimir ş.a.
 În această zi încercăm şi noi să ne apropiem de viața 
şi opera lui Mihai Eminescu, aducându-i un sincer  omagiu...
Mesajul zilei este:
 CiTiți oPEra PoETului miHai EminEsCu!

bibl. Vladu margareta

miHai eminescU - ,,expresia integrală a sUfletUlUi românesc,, (nicolae iorga)
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 În cadrul Asociației 
Crescătorilor de Animale din 
oraşul Turceni a fost asimilată 
prin contopire şi Asociația 
Crescătorilor de Animale din 
satul Strâmba-Jiu, formând 
o singură asociație la nivelul 
localității noastre. A fost necesară 
înființarea unei singure asociații 
pentru a avea cât mai multe 
beneficii şi subvenții, formând o 
bază solidă pentru depunerea spre 
aprobare a unui proiect eligibil pe 
fonduri europene.
 La şedința din data de 
27.01.2014 a fost desemnat 
Consiliul director al asociației, 
format din 5 persoane după cum 
urmează: 2 reprezentanți din 
Strâmba-Jiu, 1 reprezentant din 
Murgeşti şi 2 reprezentanți din 
Turceni. Consiliul director are 
ca atribuții încheierea actelor 
juridice în numele şi pe seama 
Asociației, aprobă organigrama şi 
politica de personal, este obligat 
să prezinte raportul de activitate 
Adunării Generale, să execute 

bugetul de venituri şi cheltuieli. 
Nu a fost ales încă preşedintele 
asociației.
 Reprezentanții Primăriei 
oraşului Turceni susțin crearea 
şi dezvoltarea Asociației, 
mobilizând două persoane din 
cadrul instituției pentru cooptarea 
tuturor cetățenilor dornici să se 
asocieze.  
 Scopul acestei asociații 
este de a găsi mijloace viabile 
şi resurse pentru a realiza 
proiecte prentru atragerea de 
finanțări publice şi/sau private, 
pentru inițierea, desfăşurarea şi 
sprijinirea de activități privind 
creşterea animalelor domestice; 
să desfăşoare activități în sensul 
protejării mediului şi naturii, 
să susțină bunăstarea socială, 
la nivel local, prin sprijinirea 
proprietarilor de animale în 
relațiile cu satul sau cu terții, să 
sprijine valorificarea eficientă a 
producției de lapte, carne, lână şi 
a altor produse derivate. Asociația 
trebuie să se ocupe de încasarea 

şi gestionarea subvențiilor şi 
altor fonduri pentru gestionarea 
păşunea oferită în administrație 
de către Primăria Oraşului 
Turceni şi dezvoltarea activității 
de creştere a bovinelor, ovinelor, 
caprinelor.
 În prezent s-au făcut 
toate demersurile pentru 
achiziționarea unui tanc de răcire 
al laptelui, având o capacitate 
de 500l. De asemenea au fost 
achiziționate îngrăşămintele 
chimice necesare pentru buna 
întreținere a  islazurilor de pe 
raza localității Turceni, care li se 
vor oferi Asociației Crescătorilor 
de Animale din Turceni de către 
Primăria Oraşului Turceni.
 
 toți fermierii care 
doresc să intre în asociația 
Crescătorilor de animale 
din turceni sunt aşteptați 
la sediul primăriei pentru 
înscriere gratuită!

A S o c I Aț I A  c R E S c ăTo R I l o R  D E  A n I m A l E 
D I n  o R A ș u l  T u R c E n I

 Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
(A.P.I.A.) informează că a încheiat 
convenții privind finanţarea 
capitalului de lucru pentru 
desfăşurarea activităţilor curente 
de către beneficiarii Măsurii 215 – 
Plăţi privind Bunăstarea animalelor 
– Pachetul b - pasări (anul II de 
angajament).
 Prin încheierea acestor 
convenții, APIA emite, la cererea 
solicitantului, o adeverință prin care 
confirmă că: solicitantul a depus 
cerere de ajutor pentru Măsura 215 - 
Plăţi privind bunăstarea animalelor 
– Pachetul b – pasări în perioada 
16 octombrie - 15 noiembrie 2013, 
suma în euro reprezentând 30% 
din valoarea sprijinului solicitat 
de Beneficiar, precum şi faptul că 
solicitantul nu are notificări de 
neconcordanţe/neconformităţi 
emise de către APIA pentru 
deconturile justificative aferente 
cererii de ajutor depuse pentru anul 
I de angajament nerezolvate până 
la data emiterii prezentei şi/sau 
valoarea sancţiunilor/reducerilor 
rezultate nu afectează sumele totale 
înscrise în adeverinţele emise 
anterior.
 Valoarea creditului acordat 
de către instituțiile financiar 

bancare va fi de până la 90% din 
suma cuvenită Beneficiarului 
din Plățile privind bunăstarea 
animalelor – Pachetul b - pasări, 
prezentată în adeverința emisă de 
APIA, denominat în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Bancă 
până la data de 31.12.2013 inclusiv, 
la cursul leu/euro comunicat de 
Banca Centrală Europeană la data 
solicitării creditului;
b) pentru creditele acordate 
de Bancă începând cu data de 
01.01.2014 inclusiv, la cursul leu/
euro comunicat de Banca Centrală 
Europeană din data de 31.12.2013.
 Fondul de Garantare a 
Creditului Rural IFN SA şi Fondul 
Național de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii garantează 80% din valoarea 
creditului contractat de fermier.
 Banca are obligaţia sa 
informeze Beneficiarii privind 
obligaţia acestora de a suporta 
contravaloarea dobânzilor, 
diferenţelor de curs valutar, 
comisioanelor bancare şi de 
garantare ce decurg din aceste 
credite.
Reafirmăm recomandarea adresată 
potenţialilor beneficiari interesaţi 
să îşi aleagă Creditorul numai 
după un studiu atent al condiţiilor 

de creditare impuse de fiecare 
Bancă (creditoare), pentru a obţine 
condiţiile de creditare cele mai 
avantajoase şi care se potrivesc cel 
mai bine profilului exploataţiei sale.
 Banca trebuie să respecte 
nivelurile costurilor aferente 
acordării creditelor pentru 
beneficiarii plăților directe, astfel 
încât dobânda finală aplicată 
beneficiarului nu poate depăşi 
ROBOR 6M + 4%, respectiv între 
6% şi 9 % inclusiv comisioanele 
aferente creditului de maximum 
1%.
 Totodată, potrivit aceluiaşi 
act normativ, Banca trebuie să facă 
dovada ca în perioada 2008-2012 
a acordat credite beneficiarilor 
axei I - Creşterea competitivității 
sectoarelor agricol şi forestier, axei 
III - Calitatea vieții în zonele rurale 
şi diversificarea economiei rurale 
şi axei IV Leader din Programul 
Național de Dezvolare Rurală 2007-
2013.
 Toate convențiile încheiate 
între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Banca şi 
Fondul de Garantare sunt postate 
pe site-ul APIA la adresa www.apia.
org.ro.

serViCiul relaţii Cu 
publiCul Şi ComuniCare

- apia

p l ă ţ i  p r i v i n d  b U n ă s t a r e a  a n i m a l e l o r 

APIA Anunţă elIberAreA de 
AdverInţe Pentru ceI cAre 
IntenţIoneAză să Acceseze 

credIte
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (A.P.I.A.) informează beneficiarii plăţilor 
naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul 
zootehnic, la specia bovine, că eliberează adeverinţe 
pentru cei care intenţionează să acceseze credite 
pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile 
care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele 
oferă producătorilor  agricoli posibilitatea utilizării 
de resurse financiare, necesare activităţilor curente, 
până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe 
exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi 
potrivit prevederilor legale. Fondul de Garantare 
a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de 
Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci 
fermierilor.
 Toate conventiile încheiate între Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi 
Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la 
adresa www.apia.org.ro.
 Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a 
fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă de înregistrare 
a fermierului prin care confirmă ca Beneficiarul a depus 
cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic 
la specia bovine pentru anul 2013, că s-au efectuat 
verificările administrative asupra Cererii de solicitare a 
plății naționale complementare sector zootehnic, până 
la data emiterii Adeverinței, conform reglementărilor 
în vigoare, precum şi numărul de animale eligibile 
pentru schema decuplată de producţie în sectorul 
carne. De asemenea, în adeverință se precizează că 
Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la 
data emiterii Adeverinței, că Beneficiarul a ataşat cererii 
toate documentele prevăzute de legislația în vigoare şi 
că Beneficiarul îndeplineşte condițiile generale pentru 
acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul 
zootehnic schema decuplată de producţie în sectorul 
carne la specia bovine în conformitate cu legislația în 
vigoare.
 Menţionăm faptul că adeverinţele se eliberează 
numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul 
carne pentru dosarele complete care au verificarea 
administrativă finală şi „Confirmare procesare RNE 
– APIA”.Conform Ordinul ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale nr. 1412/2013, cuantumul de 
plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de 
animal.
 Reafirmăm recomandarea adresată 
potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă 
Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de 
creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare), pentru 
a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi 
care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei 
sale.
 Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor 
aferente acordării creditelor pentru beneficiarii 
plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată 
beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, 
respectiv între 6% şi 9 % inclusiv comisioanele aferente 
creditului de maximum 1%.
 Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, 
Banca trebuie să facă dovada ca în perioada 2008-
2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Creşterea 
competitivității sectoarelor agricol şi forestier, axei 
III - Calitatea vieții în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale şi axei IV Leader din Programul 
Național de Dezvolare Rurală 2007-2013. 

serViCiul relaţii Cu publiCul
 Şi ComuniCare  - apia
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TElEfoanE uTilE

sPiTal  -   0253.335.034 / 0253.335.035
PrimăriE – 0253.335.025, faX: 0253.335.026

Primar gîlceavă dumitru - 0747.087.797
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 și PrivaT și al sisTEmului dE alimEnTarE 

Cu aPă -  0754030986
 akTa 0353.524.273

TErmoCEnTrala – 0253.335.045
TElEfon roBoT TaXE și imPoziTE 

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

asupra taxelor și impozitelor.
EvidEnţa PoPulaţiEi și Biroul dE sTarE Civilă- 

Tudorascu alexandru  tel. : 0756055342, 0253335008

hotărâri -  consiliul local al 
oraşului turceni

LISTĂ coNSILIerI 
LocaLI

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

4. Dinu  ion - usl 
5. Mănoiu octaVian - usl  
6. BuraDa nicolae - usl
7. ioniŢoiu Marius - usl 
8. Făinişi MaGDalena - usl
9. DuMitraşcu ion - PrM 
10. costescu Florin constantin   - 

unPr
11. tuDoroaia aleXanDru - PPDD
12. cornescu Doru ion - PDl 
13. ureZanu GriGore - PDl
14. nicolae Floarea  - PDl 
15. Manolache Florina aurora - 

PDl

1.	 HOTĂRÂRE	 privind	
aprobarea documentației tehnico 
– economice pentru obiectivul  ” 
Reparații Sală de sport şcolară cu 
teren multifuncțional” din Oraşul 
Turceni, Satul Strâmba-Jiu.
2.	 HOTĂRÂRE	 privind	
aprobarea caietului de sarcini 
pentru asigurarea unor imobile 
. Se aprobă caietul de sarcini 
privind asigurarea unor imobile 
din proprietatea oraşului Turceni, 
județul Gorj.
3.	 HOTĂRÂRE	 privind	
aprobarea contului de execuţie 
al bugetului local şi al bugetului 
instituțiilor publice şi activităților 
finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe trimestrul III 
2013.
4.	 HOTĂRÂRE	 privind	
aprobarea constituirii cu titlu 
gratuit a unui drept de uz şi 
servitute asupra unor imobile 
terenuri, în  favoarea S.C. SINIAT 
S.A.
5.	 HOTĂRÂRE	 privind	
darea în folosinţă gratuită a 
imobilului ”Sală de sport şcolară 
cu teren multifuncțional ” şi 
asigurarea întreținerii acestuia. 
Conform acestei hotărâri se 
aprobă atribuirea în folosinţă 
gratuită a imobilului ”Sală de sport 
şcolară cu teren multifuncțional 
” aflat în proprietatea oraşului 
Turceni, județul Gorj, situată în 
oraşul Turceni, sat Stramba Jiu, 
str. Stochiță Râioşanu nr. 194A, 
Asociației ”Sfânta Treime” din 
oraşul Turceni, sat Strâmba Jiu, 
județul Gorj, pe o perioadă de un 
an de la darea în folosință.

6.	 HOTĂRÂRE	 privind	
aprobarea programului de activităţi 
al Consiliului Local Turceni şi 
graficul de şedinţe pe trimestrul I, 
2014. Conform  prezentei hotărâri 
se stabileşte ca şedințele să aibă loc 
în următoarele zile : 29.01.2014, 
ora 16:00 şi 26.02.2014, ora 16:00.
7.	 HOTĂRÂRE	 privind	
stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2014.Se aprobă, 
începând cu data de 01.01.2014, 
nivelul impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2014, facilităţile fiscale 
pentru anul 2014, regulamentul 
de acordare a facilitaţilor fiscale 
si regulamentul pentru stabilirea 
şi încasarea taxei pentru vehicule 
lente, aşa cum sunt cuprinse în 
anexele nr. 1 - 4, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
8.	 HOTĂRÂRE	 pentru	
modificarea şi completarea HCL 
nr.336/2013 privind  acordarea 
de beneficii sociale sub formă 
de tichete sociale pentru unele 
categorii de persoane cu ocazia 
Crăciunului. Conform acestei 
hotărâri au primit tichete sociale 
următoarele categorii de persone: 
copiii cu vârsta între 0-18 ani, 
inclusiv cei care împlinesc 18 ani 
pe întreg parcursul anului 2013 şi 
ai căror parinți au domiciliul sau 
reşedinţa pe raza oraşului Turceni 
şi persoanele cu handicap accentuat 
şi grav, identificate conform 
programului PEAD 2013.”

9.	 HOTĂRÂRE	 privind	
aprobarea rectificării bugetului 
local al oraşului Turceni, pe anul 
2013.

 cetățenii care doresc evidențierea 
anumitor probleme sau situații, pot 
participa în fiecare dată de 5 a lunii la casa 
de cultură a orașului Turceni și în fiecare 

dată de 12 a lunii la casa Parohială din 
satul Strâmba Jiu, la întrunirea cu aparatul 
de specialitate al Primăriei și Primar, 
începând cu ora 18.00.

anunţ imPorTanT
Cu privire la aprobarea criteriilor și metodologia de repartizare și 

închiriere a locuințelor din fondul locativ al orașului Turceni, Consiliul 
local Turceni a stabilit 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.

  obligațiile proprietarilor de Câini  

	 În	 sensul	 ordonanţei	 de	
urgenţă	a	Guvernului,	nr.	155/2001,	
expresia	«câine	 fără	 stăpân»	are	
următoarea	 semnificaţie:	 orice	
câine	 crescut,	 adăpostit,	 ţinut	 pe	
domeniul	 public,	 în	 locuri	 publice	
sau	în	spaţiile	adiacente	acestora,	
în	afara	proprietăţii	stăpânului	sau	
deţinătorului	acestuia,	necontrolat,	
nesupravegheat,	liber,	abandonat,	
inclusiv	 cei	 identificaţi	 prin	
microcipare	sau	alt	mijloc	alternativ	
de	 identificare,	 stabilit	 de	 către	
Autoritatea	 Naţională	 Sanitară	
Veterinară	 şi	 pentru	 Siguranţa	
Alimentelor.	

obligaţiile ceţăţenilor 
privind gestionarea câinilor 
comunitari:

	 Proprietarii	şi	deţinătorii	
de	câini	au	obligaţia	de	a	menţine	
igiena	în	spaţiile	publice,	în	
spaţiile	adiacente	acestora,	în	
holurile	şi	căile	de	acces	ale	
spaţiilor	locative.	
Proprietarii	sau	deţinătorii	de	câini,	
persoane	 fizice	 sau	 persoane	
juridice,	 au	 obligaţia	 identificării	
acestora	prin	microcipare	sau	prin	
alt	 mijloc	 de	 identificare	 stabilit	
de	 către	 Autoritatea	 Naţională	
Sanitară	 Veterinară	 şi	 pentru	
Siguranţa	Alimentelor.
	 Proprietarii,	 deţinătorii	
temporari	 ai	 câinilor,	 persoane	
fizice	 şi	 persoane	 juridice	 de	
drept	 public	 sau	 de	 drept	 privat,	
adăposturile	 publice	 şi	 ale	
asociaţiilor	 şi	 fundaţiilor	 pentru	
protecţia	 animalelor	 care	 dau	
spre	 revendicare	 şi	 adopţie	 câini	
au	 obligaţia	 să	 îi	 înregistreze	 în	
Registrul	de	evidenţă	a	câinilor	cu	

stăpân.
	 Unităţile	 medical-
veterinare	 înregistrate,	 care	
efectuează	 acţiunea	 de	
microcipare	a	câinilor,	au	obligaţia	
de	 a	 comunica	 Registrului	 de	
evidenţă	 a	 câinilor	 cu	 stăpân,	
în	 termen	 de	 5	 zile	 de	 la	 data	
implantului,	numărul	de	microcip.
	 Identificarea	 câinilor	
cu	 stăpân	 este	 obligatorie	 şi	 se	
suportă	de	către	aparţinător.

 
	 C o n s t a t a r e a	
contravenţiilor	 şi	 aplicarea	
sancţiunilor	 se	 fac,	 după	 caz,	 de	
persoane	 împuternicite,	 potrivit	
atribuţiilor	 de	 serviciu,	 din	 cadrul	
Autorităţii	 Naţionale	 Sanitare	
Veterinare	 şi	 pentru	 Siguranţa	
Alimentelor,	Ministerului	Afacerilor	
Interne,	 precum	 şi	 de	 inspectorii	
serviciilor	 specializate	 pentru	

gestionarea	câinilor	fără	stăpân	din	
unităţile	 administrativ-teritoriale,	
conform	 normelor	 metodologice	
de	aplicare	a	prezentei	ordonanţe	
de	urgenţă.	 
 Încălcarea normelor  
legii nr. 258 din 26.09. 2013  atrag 
după sine amenzi cuprinse între 
2.000 lei şi 20.000 lei în funcţie 
de articolul în care se încadrează 
fapta. Faptele care constituie 
infracţiuni  (cruzimile faţă de 

animale, uciderea câinilor de 
către alte persoane decât cele 
prevăzute în ouG nr. 155/2001 
sau prin alte metode decât 
eutanasierea) se pedepsesc cu 
închisoarea, pedepsele având 
perioade cuprinse între 6 luni și 
5 ani sau cu amendă penală de 
la 1.000 lei la 10.000 lei.

Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze 
animalele în registrul de evidenţă al câinilor cu Stăpân în 
termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, 

donarea cu titlu gratuit sau scoaterea 
în spaţii publice a acestora. 

Proprietarii de câini cu vârstă mai mare de 90 de zile la data 
intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica 

şi înregistra animalele în recS până la 1 ianuarie 2015 sau 
înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei 

sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
                 În cazul în care microcipul implantat unui câine nu 
mai este funcţional, se va implanta un nou microcip, iar noul 

cod de identificare atribuit câinelui va fi înregistrat în recS cu 
asigurarea legăturii dintre cele două coduri de identificare şi a 
trasabilităţii animalului. După data de 31 decembrie 2014 este 

interzisă deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi.
                  Toate persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi 

fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin câini de rasă 
comună sau metişi au obligaţia să îi sterilizeze 

până la cel târziu 1 ianuarie 2015.

  
 ziua internaţională 
a Femeii este una dintre 
cele mai importante zile 
ale anului, acest eveniment 
fiind sărbătorit în semn 
de apreciere şi respect 
pentru toate doamnele şi 
domnişoarele din oraşul 
nostru.  
 primăria oraşului 
turceni intenţionează să 
marcheze evenimentul 
dedicat zilei de 8 martie 
printr-o petrecere dedicată 
femeilor. 
 taxa de participare 
este în valoare de 10 lei, 
înscrierile se pot face la 
sediul primăriei sau la 
Casa parohială  din strâmba Jiu până la data de 20 februarie. evenimentul va 
avea loc în data de 8 martie, la restaurant Ştrand murgeşti. primirea invitaţilor 
se va face începând cu ora 18:00. pentru organizarea evenimentului este nevoie 
de minim 150 de persoane, în caz contrar, banii vor fi returnaţi persoanelor 
înscrise.

Anun ţ 8 m ARTIE
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Casa de Cultură turCeni organizează „speCtaColul de dragobete”

    Este recomandată o precizare pe tema păstrării spiritualității româneşti, 
cât din aceasta se mai păstrează în memoria colectivă, ce poate deveni orice 
colectivitate umană care-şi neagă, uită sau îşi neglijează originile; ce poate 
însemna Dragobetele pentru o societate lipsită de valorile tradițiilor; suntem 
oameni moderni, ai viitorului, acest ,,ceva’’ venit din trecut incomodează, 
plictiseşte evoluția cotidiană înlocuind respectul, venerația pentru creații de 

secole în care se regăsesc emoții, trăiri, moduri de viață şi de gândire cu emoții, 
atitudini, moduri de viață la mare căutare; din punctul de vedere al consumato-
rului  modern,  ,,Dragobetelui” îi lipseşte impactul realității dar cu foarte puțină  
imaginație se  poate reînvia  ,,fabulosul’’ din legendele româneşti.

Dragobetele înseamnă  ,,beat de dragoste’’, iar legendele spun că poate 
cuvântul ,,drag’’ se leagă de această tradiție ,,păgână’’, de origine dacă.

      I se mai spune ,,Sfântul Ion de primăvară’’  sau fiul Babei Dochia. Este o 
făptură mitică -frumos, voinic şi bun-,  care personifică  logodna păsărilor şi 
prin extensie a fetelor şi băieților, protector al iubirii.

   Este personificarea magică a iubirii, însoțit fiind de zânele numite 
,,Dragostele”, împreună ca soli ai destinului, pândeau oamenii, pe cele mai 
neaşteptate cărări ale vieții, şoptindu-le la ureche cuvinte ca dor, dragoste, drag, 
inimă şi numele persoanei iubite.

   24 februarie ca zi de întâmpinare a primăverii era aşteptată de cei tineri 
pentru a face Dragobetele; porneau prin păduri şi lunci, fetele adunând flori 
de primăvară,  iar băieții făcând focul, ca la căldura lui să-şi poată spune vorbe 
de dragoste.

Obiceiuri existente de Dragobete:
-În dimineața de Dragobete fetele şi femeile tinere strângeau zăpăda proas-

pătă, o topeau şi se spălau cu apă astfel obținută, pe față şi păr, pentru a fi mai 
frumoasă şi mai ademenitoare.

-În această zi nu se lucrează la câmp, nu se coase, cei care nu respectă  această 
regulă nu vor mai auzi cântecul păsărilor tot anul.

-Florile culese cu această ocazie se puneau la icoane pentru a fi folosite la 
descântece

-În această zi se făceau descântece de dragoste, se invoca ursita sau chiar Zeul 
dragostei, fiind considerată o  zi propice pentru aflarea viitorului.

- La noi în zonă exista obiceiul ca în ziua de Dragobete fetele şi femeile să-şi 
spele părul cu  apa în care au fiert rădăcina de iarbă mare (homan). Fiertura cu 
rădăcină de iarbă mare este dată şi la păsările  şi animalele din curte pentru a 
fi sănătoase pe parcursul întregului an. Renumita plantă este folosită adeseori 
şi pentru descântece. 

   În data de 22 februarie 2014, începând cu ora 17:00 , Casa de Cultură 
Turceni organizează ,,Spectacolul de Dragobete”,  un spectacol-tradiție  prin 
care urmăreşte să dezvolte conotațiile şi implicațiile acestei sărbători prin 
personificarea Dragobetelui, interpretarea  descântecelor, încercând să îmbine 
în mod fericit elementele moderne cu cele tradiționale şi poate, să recreeze  
atmosfera inițială.             ioana dinu

MIca UNIre, 24 IaNUarIe 1859
 
 Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea 
Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), reprezintă 
unificarea vechilor principate, Moldova şi Țara Românească, într-un 
Principat unit.
La mijlocul secolului al XIX-lea, soarta principatelor Moldovei şi Țării 
Româneşti era în mâinile Rusiei şi ale Imperiului Otoman, care se 

opuneau unirii lor. 
 Situația s-a schimbat în urma războiului Crimeii, dintre 1853 şi 
1856, când Rusia a fost învinsă de Marile Puteri, formate din Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei, Imperiul Francez, Regatul Sardiniei şi 
Imperiul Otoman.
 După război, în 1856, prin Tratatul de Pace de la Paris se iau decizii 
care privesc şi principatele Moldovei şi Țării Româneşti. În contextul 
discuțiilor despre unirea celor două principate, în 1857 Marile Puteri 
acordă acestora dreptul organizării unui „referendum” (consultarea 
populației cu drept de vot) despre Unire.
În acest scop, se constituiau adunări Ad-hoc, în care se discutau alegerile 
pentru Divanurile Ad-hoc, care urmau să se pronunțe asupra organizării 
politice şi sociale a țărilor române.
 În data de 5/17 ianuarie 1859, au fost organizate alegeri la Iaşi, în 
Moldova, iar noul domnitor a fost desemnat Alexandru Ioan Cuza. Peste 
o săptămână, în 12/24 ianuarie 1859, au avut loc alegeri şi la Bucureşti, 
iar profitând de faptul că Marile Puteri nu specificau clar că principatele 
române nu pot fi conduse de acelaşi domnitor, şi aici a fost ales tot 
Alexandru Ioan Cuza. Puse în fața faptului împlinit, Marile Puteri au 
avut brusc de a face cu două principate conduse de acelaşi domnitor.
 Marele merit al lui Cuza a fost că a reuşit să aducă recunoaşterea 
internațională a Unirii Principatelor Române şi, prin reformele sale 
din toate domeniile, a pus bazele statului român modern. Noua țară a 
început să se numească România abia după abdicarea lui Cuza, din anul 
1866, când a fost redactată prima constituție.
 În tot acest timp, în care două dintre principatele române au 
reuşit să se unească, Transilvania se afla sub stăpânire austriacă, iar din 
1867, sub dominație austro-ungară, până în 1918, când a avut loc Marea 
Unire de la Alba Iulia.

Vremea în următoarele 15 zile
Turceni

CYMK


