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Indiscreþii de Dolj
ªase, ºase, vine
Corpul de Control
la IªJ Dolj!

ADMINISTRAÞIE

Consilierii locali,
la vânãtoare de noi
terenuri pretabile
închirierii
Consilierii municipali
craioveni au luat în
calcul identificarea
unor noi suprafeþe de
teren pe care sã le
închirieze, dupã ce
aleºii liberali au adus
în discuþie spaþiile
rãmase nefolosite
dupã demolarea
chioºcurilor ce erau
amplasate ilegal pe
domeniul public. Dacã
nu se va gãsi o soluþie
în acest sens, consilierii PNL considerã cã
nu au de ce sã mai
voteze prelungirea
anumitor contracte de
închiriere care existã
deja.
de Octavia Hantea

C

onsilierul municipal din
partea PNL, Adriana
Ungureanu, a ridicat
problema spaþiilor pretabile închirierii. Mai exact, Ungureanu
considerã cã pe lângã prelungirea actualelor contracte de închiriere, municipalitatea ar trebui sã vinã ºi cu alte oferte în
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acest sens. „De o bunã perioadã de timp, noi tot votãm prelungirea contractelor de închiriere a anumitor terenuri. Propun sã nu ne ocupãm numai de
acest lucru, ci sã cãutãm ºi alte
terenuri ce ar putea fi închiriate. Solicitãri sunt ºi nu cred cã
nu am putea gãsi soluþii. Dacã
am veni cu o soluþie în acest
sens, am rezolva ºi problema
solicitanþilor, dar am mai obþine un plus la bugetul local”, a
precizat Ungureanu.

50 de locaþii
în 30 de zile
Consilierul liberal Marian Vasile a venit cu o completare, solicitând gãsirea unui numãr de
50 de locaþii care sã fie oferite
spre închiriere. Acesta este sigur
cã agenþii economici interesaþi
nu ar întârzia sã aparã. „Consilierii PNL solicitã ca în termen
de 30 de zile, sã fie gãsite 50 de
locaþii pretabile pentru închiriere. Sunt multe locaþii în oraº.
Avem fundaþii ºi terenuri pline
cu resturi de gresie ºi faianþã
care zac ºi acum, într-o stare
deplorabilã, dupã operaþiunea
distrugerii chioºcurilor ºi magazinelor care nu aveau autoriza-

þie. Cred cã aici se poate interveni. Noi, consilierii PNL, vom
vota pentru ultima datã pentru
aceste prelungiri dacã nu se vine
ºi cu noi locaþii, cu noi suprafeþe de teren”, a completat consilierul Vasile cu ocazia ºedinþei
Consiliului Local Craiova din
luna ianuarie a.c.

Identificare
dupã marea
demolare din 2013
Reamintim cã la începutul
anului 2013, zeci de chioºcuri
din Craiova, amplasate ilegal pe
domeniul public, au fost demolate. La vremea respectivã, fostul primar al Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a menþionat faptul cã prin neîncasarea chiriilor
pentru magazinele cu pricina,
Primãria Craiova pierdea
10.000 de euro lunar. O parte
din suprafeþele câºtigate a fost
transformatã în locuri de relaxare pentru craioveni sau în parcãri, existând însã ºi spaþii care
pânã la ora actualã nu au fost
folosite. Rãmâne de vãzut dacã
cei din Consiliul Local Craiova
vor face demersuri în ceea ce
priveºte identificarea acestora
spre închiriere.

Cazul Grãdiniþei cu program prelungit nr.52 „Phoenix“ capãtã valenþe naþionale. Conform unor surse din
cadrul Ministerului Educaþiei
Naþionale, un memoriu al salariatelor grãdiniþei, în care se
prezentau abuzurile sãvârºite
la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj la numirea
noului director, a fost dat în
lucru Corpului de Control al
ministrului. „Am primit un
memoriu ºi a fost dat spre analizã unei juriste din Departamentul Juridic. Aceasta ne-a
comunicat cã existã temei
pentru declanºarea în profunzime a unui control. Sunt indicii cã s-au încãlcat normele
legale, având în vedere cã în
cadrul Grãdiniþei exista un
cadru didactic care a absolvit
cursurile Corpului Naþional
de Experþi în Management
Educaþional ºi, cu toate acestea, a fost adus manager o
persoanã din altã unitate de
învãþãmânt“, ne-a declarat un
„acoperit“ din cadrul ministerului. Aceeaºi persoanã ne-a
oferit ºi posibila consecinþã:
„Dacã domnul ministru trimite corpul de control ºi se sesizeazã un abuz, atunci automat
se vor lua mãsuri. Aceste mãsuri pot fi de naturã internã,
administrativã sau chiar penalã, în urma înaintãrii unei sesizãri cãtre organele de cercetare penalã“. Curioºi suntem
cine va rãspunde „bucureºtenilor“ veniþi sã facã luminã la
Craiova: doamna senator Lavinia Craioveanu, fosta inspectoare generalã, sau actuala „primã doamnã“ a învãþãmântului doljean, Monica
Sunã...

Cruciade
sindicaliste în
bãtãtura IPJ Dolj

niþã, ºeful europoliºtilor doljeni, nu ar fi fost neapãrat
zguduit de condiþiile în care
muncesc el ºi colegii sãi de la
„beci“, ci mai degrabã s-ar fi
simþit profund deranjat de
faptul cã ºefii i-ar fi refuzat o
mutare la „mascaþi“, pe care
ar fi solicitat-o cu ceva vreme în urmã. Machia, sã fie
vreo boabã de adevãr în
aceastã poveste? Apoi, un alt
sindicalist trezit brusc dintro relaþie nefireascã, promite
mitinguri în bãtãtura Inspectoratului, deranjat de faptul cã
unui fost coleg de-al sãu de
sindicat, devenit între timp
rival pe cotizaþiile poliþiºtilor,
i-a fost repartizat un post taman acolo unde Gârniþã ar
visa sã ajungã. Mãceºanu, pe
numele sãu de scenã, liderul
Sindicatului Poliþiºtilor Dolj,
viseazã ºi el la o rãzbunare
pentru ofensa de „lezmajestate“ adusã persoanei sale! Cam
la asta s-ar reduce, în ultimele luni, activitatea sindicalã în
bãtãtura IPJ Dolj! La aºa lideri sindicali, vai de poliþiºtii
craioveni!

Stancul cel Viteaz
ºi edilii liberali!
Luat de valul electoral dupã
ce a reuºit un rezultat de senzaþie pe localitãþile care i-au
fost arondate de mai-marii
pesediºti, deputatul Florin
Stancu viseazã frumos la
monopolizarea electoralã a
Vãii Dunãrii. Cu un avânt
demn de rãposatul Partid Comunist, deputatul îºi face calculul ºi trimite mesageri cãtre puþinii edili rãmaºi în bãtãtura liberalã. Cicã s-ar fi
arãtat dispus, spre exemplu,
sã-i punã la masã, la Gighera, pe liberalul primar al comunei cu „eternul“ fost edil
Dãbuleanu ºi, la braþ, cei doi
sã propãvãduiascã trandafirul
la viitoarele alegeri. Curat
murdar, domnule Stancu!

De ceva vreme, au început
rãfuielile în bãtãtura Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj. Pe de o parte comanda Inspectoratului, pe cealaltã parte câþiva sindicaliºti „nãrãviþi“ la un trai dulce ºi fericit în posturi cãlduþe. Spre
exemplu, zilele trecute, a fãcut furori un filmuleþ cu doi
ºobolani care îºi fãceau de cap
prin holurile arestului. Imaginile au fost date publicitãþii de
cãtre Sindicatul Poliþiºtilor
Europeni „Europol“ Dolj, un
demers demn la prima vedere. Totuºi, în spatele sãu se
ascund interese cel puþin discutabile. Conform unor surse
cu epoleþi mici, domnul Gârwww.indiscret.ro
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INTERVIU

bani, fie predãm gratuit
primãriei proiectul!”
Întârziat cu mai bine de 18 luni, proiectul cartierului chinezesc de pe bulevardul
Caracal pare sã fi intrat pe ultima sutã de metri. Fie investiþia va continua cu banii
chinezilor de la Shandong Ningjian Construction Investment SRL, fie ea va fi
preluatã cu titlu gratuit de municipalitatea craioveanã ºi se va organiza o nouã
licitaþie pentru gãsirea unui nou investitor. Practic, deºi aflatã într-o situaþie aparent fãrã ieºire, municipalitatea craioveanã a reuºit sã-i convingã pe investitorii
chinezi sã semneze un protocol prin care aceºtia se obligã sã renunþe la
proiect în totalitatea sa în favoarea primãriei dacã nu vor reuºi, în termen
de cinci luni, sã obþinã finanþare pentru finalizarea cartierului. Într-un
interviu acordat sãptãmânalului nostru, Corneliu Stãnescu, consultantul
craiovean al chinezilor, recunoaºte cã existã un risc ca investiþia sã fie
pierdutã de cãtre chinezi, dar este optimist cã în cel mai scurt timp
aceºtia vor reuºi sã obþinã finanþarea necesarã încheierii lucrãrilor.
de Cosmin Pretorian
Reporter: Proiectul cartierului chinezesc se aflã într-o mare
întârziere, dacã ne raportãm la
planurile iniþiale. Care ar fi
motivele care au determinat
acest lucru?
Corneliu Stãnescu: Într-adevãr, conform planurilor iniþiale, anul acesta trebuia finalizat
ºi predat beneficiarilor cartierul
cu cele 1.819 locuinþe. Întârzierea lucrãrilor este cauzatã, în
principal, de impasul financiar
în care se aflã compania chinezã. Aºa cum probabil ºtiþi, criza
bursei din China, care în anul
2015 a cãzut în numai 3 sãptãmâni cu 32 de procente ºi a generat decapitalizarea companiilor listate cu o sumã comparativã cu PIB-ul Franþei, a afectat
ºi firma de construcþii Shandong Ningjian. Ceea ce la început pãrea o investiþie micã pen-
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tru aceastã companie, acum a
devenit, se pare, o povarã.
Rep.: S-a solicitat ºi se va
obþine din partea Primãriei
Craiova ºi a Consiliului Local
Craiova o prelungire a autorizaþiei de construcþie pe încã un
an. Sã înþelegem cã existã un
viitor al acestui proiect sau este
doar un demers birocratic menit a asigura investitorului chinez o marjã de timp?
C.S.: Cu siguranþã cã se priveºte cu optimism perioada urmãtoare. Chinezii au plãtit taxa
de prelungire a autorizaþiei de
construcþie, apoximativ 300.000
RON, ºi au depus documentaþia
necesarã la Primãria Craiova,
aºteptând în aceste zile eliberarea noi autorizaþii. Spun cã sunt
optimiºti pentru cã au fãcut eforturi imense pentru deblocarea
situaþiei existente ºi probabil cã
în perioada urmãtoare se vor
vedea ºi rezultatele.

Rep.: În cazul în care în cele
cinci luni nu se va obþine finanþarea, proiectul va fi predat autoritãþilor locale fãrã a fi solicitate niciun fel de sume bãneºti?
C.S.: Conform actului adiþional semnat cu Primãria municipiului Craiova, în cazul în
care, pânã pe data de 31 mai
anul curent, nu rezolvã problema financiarã, toatã investiþia
efectuatã, concretizatã în stadiul
fizic de pe teren, precum ºi în
proiectul tehnic, autorizaþia de
construcþie ºi toate celelalte avize, vor fi cedate cu titlu gratuit
municipiului Craiova. Este un
gest de onoare ºi demnitate fãcut de compania chinezã, avându-se în vedere pierderea de
aproximativ 10 milioane de
euro pe care în acest caz ar urma
sã ºi-o asume.
Este important ca cetãþenii
municipiului Craiova sã ºtie cã,

pânã în acest moment, investitorul a plãtit în conturile municipalitãþii, sub formã de taxe,
impozite, redevenþe, peste
500.000 de euro. Fac precizarea cã în urma acestui act adiþional, contractul de concesiune
se restrânge ca perioadã de
timp, în niciun caz nu se prelungeºte, aºa cum o parte din
consilierii locali ºi o micã parte
a presei au afirmat, dezinformând populaþia.
Practic, în urma discuþiilor cu
reprezentanþii primãriei ºi a
consultãrilor avute cu specialiºtii Camerei de Comerþ ºi Industrie România - China, chinezii
au înþeles cã acest proiect trebuie continuat ºi finalizat indiferent de situaþie ºi au pus acest
lucru pe primul plan, ºi nu interesul companiei lor, aºa cum era
normal. A fost o decizie grea,
pe care pânã la urmã ºi-au asumat-o. Aceastã decizie a fost

luatã în condiþiile în care contractul este în derulare, cu toate
taxele la zi, ºi mai putea continua câþiva ani fãrã probleme.
Nici nu vreau sã mã gândesc la
un posibil litigiu între cele douã
pãrþi, care ar fi putut bloca proiectul ani la rând.
Rep.: Cât a cheltuit pânã
acum investitorul chinez ºi de
câþi bani ar mai avea nevoie
pentru redemararea lucrãrilor
ºi finalizarea proiectului?
C.S.: Compania a investit
pânã în acest moment aproximativ 10 milioane de euro, iar
investiþia este estimatã la aproximativ 50 de milioane de euro.
Rep.: Existã contacte cu alþi
investitori, chinezi sau români,
dispuºi sã preia contractul ºi sãl finalizeze? Dacã da, atunci
cine sunt aceºtia ºi care este stadiul negocierilor?
C.S.: Existã discuþii ºi negocieri cu investitori chinezi, care
ar putea prelua parþial sau integral acest proiect. Nu pot dezvãlui numele companiilor ºi stadiul negocierilor fãrã acordul lor.
Rep.: La acest moment, consideraþi cã mai existã ºanse reale ca acest proiect sã fie dus
la capãt?
C.S.: Existã ºanse foarte mari
ca proiectul sã continuie în
aceastã formã, iar în caz contrar cu siguranþã va fi finalizat
într-un fel sau altul de cãtre
municipalitatea craioveanã.
Practic, înþelegerea parafatã de
cele douã entitãþi luna trecutã
este primul pas în acest sens.
1 - 7 februarie 2017
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ACTUALITATE
Planetariul rãmâne
pânã pe 3 februarie, în
cadrul unui spectacol
fabulos

Planetariu mobil unic în
România, la Teatrul Anton Pann
din Râmnicu Vâlcea

P

rimul planetariu mobil
din România a ajuns, pe
30 ianuarie a.c., la Teatrul Anton Pann din Râmnicu
Vâlcea ºi va rãmâne pânã pe 3
februarie pentru spectacolul
“Constelaþiile în viziunea strãbunilor, tãlmãcite pe înþelesul
copiilor”. Acest spectacol inedit se va desfãºura zilnic în intervalul orar 09:00-18:00, iar
cei mici vor avea ocazia sã descopere Sistemul Solar ºi constelaþiile, cu ajutorul unor proiecþii digitale de înaltã rezoluþie,
anunþã Teatrul Anton Pann, care
oferã amãnunte în acest sens.

„Planetariul are
o capacitate
de primire pentru
75 de adulþi
sau 90 de copii”
„Timp de 4 zile, în perioada
30 ianuarie-3 februarie 2017,
orele 09:00 - 18:00, cei mici ºi
nu numai vor avea ocazia sã
descopere Sistemul Solar ºi
constelaþiile cu ajutorul unor
proiecþii digitale de înaltã rezoluþie în cadrul unei serii de proiecþii spectaculoase, însoþite de
prezentãri interactive, care vor
avea loc într-un dome mobil cu
diametrul de 8 metri ºi înãlþimea
de 5 metri. Planetariul, în interiorul cãruia se vor desfãºura
spectacolele, are o capacitate de
primire pentru 75 de adulþi sau
90 de copii. Totodatã, copiii vor

avea ocazia sã înveþe despre
unele dintre cele mai cunoscute constelaþii din tradiþia româneascã, precum: Scaunul lui
Dumnezeu, Carul Mare, Carul
Mic, Ciobanul cu oile, Cloºca
cu pui º.a. În plus, Planetariul
poate realiza simulãri ale procesului de trecere de la zi la
noapte. “În România, existã planetarii în foarte puþine oraºe ºi,
de cele mai multe ori, prezentãrile care se fac acolo sunt statice, iar vizitatorii asistã pasiv la
un discurs înregistrat în prealabil. La Râmnicu Vâlcea, la Teatrul Anton Pann, totul se va
petrece în prezenþa unui povestitor care va aduce bolta cereascã mai aproape de vizitatori prin

sã fie însoþiþi de un adult. Pentru a evita aglomeraþia, ar fi bine
sã sunaþi din timp pentru a vã
rezerva locurile în perioada 30
ianuarie-3 februarie 2017, ore-

poveºti ºi informaþii interesante. El va rãspunde oricãror curiozitãþi ale copiilor ºi va interacþiona permanent cu aceºtia.
Credem cã planetariul nostru
mobil e cu atât mai binevenit
pentru copiii din Râmnicu Vâlcea, cu cât în oraº nu existã o
astfel de locaþie”, a spus Adrian Filpiºan, organizatorul acestui eveniment unic prin caracterul sãu educaþional ºi interactiv. Spectacolele se vor desfãºura din orã în orã, cu începere
la orele fixe. Durata unei proiecþii este de aproximativ 50 de
minute, iar preþul unui bilet de
11 lei. Vârsta minimã recomandatã celor mici este de 4 ani, în
interiorul dome-ului ei trebuie

le 09:00 - 18:00, timpul de desfãºurare al acestui proiect”, a
precizat Teatrul Anton Pann
într-un comunicat de presã.
(M.P.)

Râmnicu Vâlcea: Miercuri,
fãrã cãldurã ºi apã caldã în
ºase puncte termice din oraº

Publicitate

S
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ocietatea CET Govora
SA anunþã oprirea furnizãrii agentului termic
pentru încãlzire ºi sub formã de
apã caldã de consum în data de
01.02.2017, orele 9.00 – 19.00,
pentru eliminarea avariei apãrute pe conducta de tur primar
Dn 400mm, pe faleza râului
Olãneºti, zona bl.S1, la toþi consumatorii racordaþi la urmã-

toarele puncte termice:PT13
Piaþã; PT14 Zãvoi; PT Club
Sportiv Municipal; PT Pieþe
Prest; PT Hotel Sofianu.
Mulþumim consumatorilor
noºtri pentru înþelegere ºi îi asigurãm cã executanþii intervenþiei vor depune eforturi pentru
a finaliza reparaþia în avans faþã
de perioada programatã.
www.indiscret.ro

Primarul din Bujoreni- 5
Vâlcea a demisionat,
declaraþii fulminante

SPECIAL

„N-am avut de lucru
ºi m-am bãgat întrun rahat cãruia,
dacã îi simþeam la
timp culoarea ºi
mirosul, nu ajungeam aici”, spune
Gheorghe Udubae
de Marielena Popa

G

heorghe Udubae, primarul liberal al comunei Bujoreni, judeþul Vâlcea, a demisionat
din funcþie luni, 30 ianuarie
2017. Demisia survine, în
principal, din cauza unor neînþelegeri cu administratorul
public, Gheorghe Petrescu,
fost secretar al primãriei.
Implicat într-un dosar penal alãturi de fostul primar,
Alexandru Roºu, precum ºi
de alþi salariaþi ai primãriei,
Petrescu a fost „reabilitat” de

cãtre însuºi Udubae. Mai întâi,
acesta l-a numit consilierul sãu
pentru ca, ulterior, sã îl avanseze în funcþia de administrator
public. Scandalul a survenit,
mai ales, din cauza neasumãrii
de cãtre Gheorghe Petrescu a
unor documente ale primãriei,
acesta invocând faptul cã având
un dosar penal nu poate semna
acte. Primarul demisionar susþine însã cã pânã la hotãrârea
judecãtoreascã Petrescu avea
drept de semnãturã ºi cã, pentru salariul pe care îl primea, era
obligat sã îºi mai ºi asume responsabilitãþi.

„Este acolo o gloatã
care nu a putut face
altceva decât
sã fure. Jumãtate
au dosare penale”
„N-am avut de lucru ºi m-am
bãgat într-un rahat cãruia, dacã

Vâlcea:
Vâlcea: De
De la
la 11 februarie
februarie dispare
dispare timbrul
timbrul
de mediu,
mediu, Serviciul
Serviciul permise
permise de
de conducere
conducere
de
înmatriculare aa vehiculelor
vehiculelor va
va lucra
lucra
ºiºi înmatriculare
în
în douã
douã schimburi
schimburi
schimburi, începând cu ora
8.30. De asemenea, pentru a
veni în sprijinul solicitanþilor, sa luat hotãrârea ca persoanele
interesate sã se adreseze în prealabil Serviciului de Înmatriculãri, urmând ca mai apoi, în baza
programãrilor ºi a bonurilor de
ordine emise, sã se comunice
data ºi ora la care sã se prezinte
la ghiºee pentru a beneficia de
eliminarea timbrului de mediu”,
a anunþat Prefectura Vâlcea
printr-un comunicat de presã.
(M.P.)

„S-a încercat
o mituire cu folosirea unei bãtrâne
de 82 de ani”
Acesta vorbeºte despre tentative de compromitere a sa: ”S-a
încercat o mituire prin folosirea
unei bãtrâne de 82 de ani. Venea aproape în fiecare zi la
primãrie ºi îmi cerea, plângând, sã îi dau terenul de sub
garã. I-a strecurat printe hârtii consilierului meu personal,
Gheorghe Florescu, suma
de... 30 de lei. Omul a observat banii dupã vreo jumãtate
de orã ºi a venit panicat la
mine. Situaþia a fost comuni-

catã organelor de anchetã cu
multã vigilenþã, iar acum ºi baba
ºi Florescu au dosare penale”,
spune Gheorghe Udubae. Acesta a mai invocat sustrageri de
documente din anumite dosare
ºi înlocuirea acestora, o cursã în
care a fost atras pentru cununia
civilã a unei minore etc.
În ce priveºte situaþia sa politicã, primarul demisionar a declarat cã nu va pleca din PNL:

„Am rãmas membru PNL,
dacã nu s-or supãra pe mine
ºi mã vor da afarã”.
Convocaþi într-o ºedinþã
extraordinarã în aceeaºi zi,
cei 13 consilieri locali au luat
act de demisia primarului ºi
vacantarea postului. Pânã la
organizarea alegerilor anticipate, interimatul este asigurat de viceprimarul Gheorghe
Gângu (PSD).
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„Prefectul Radu Renga aduce la cunoºtinþã cã, potrivit Legii 1/2017, începând de miercuri, 1 februarie 2017, timbrul
de mediu pentru autovehicule
va fi eliminat.
Pentru a se evita aglomeraþia
la ghiºeele Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a
Vehiculelor, reprezentantul Guvernului în teritoriu a decis,
împreunã cu reprezentanþii
serviciului menþionat, ca activitatea sã se desfãºoare în douã

îi simþeam la timp culoarea ºi
mirosul, nu ajungeam aici. Instituþiile nu au nicio vinã, nici partidele. Vinovaþi sunt unii oameni
din primãrie, jumãtate dintre angajaþi au dosare penale. Este acolo o gloatã care nu a putut face
altceva decât sã fure. În ce-l priveºte pe Gheorghe Petrescu,
aveam adresã de la Prefectura
Vâlcea potrivit cãreia, pânã la
hotãrârea judecãtoreascã, îºi asuma, prin semnãturã, documente
ale funcþiei. Nu i-am dat atribuþiuni fãrã sã întreb”, susþine
Gheorghe Udubae.

www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Iohannis, CE DOrim
ºi nu prea ºtim
ntru evitarea oricãror interpretãri, articolul nu are
legãturã cu presupusele
manevre ale partidului de guvernãmânt privind graþierea ºi
amnistia, ambele prevãzute
constituþional în formã strict
juridicã ºi punct. Adevãrul este
cã o pãturã groasã de spoliatori, structuratã pe reþele mafiote, încurajatã de instituþii ale
statului care au acþionat mai
mult divergent decât convergent, a ros pânã la blanã. Nu
strãinã de strãinãtate. Colac
peste pupãzã, lupta anticorupþie s-a transformat subit, dramatic ºi confuz, în lupta pentru putere. Cu binoame, în expresie matematicã. Dacã nu
existã condamnãri politice, ca
în comunism, nici departe nu
suntem. Odatã aruncatã societatea în haos, ne-am ales cu
infractori de toate calibrele,
faþã de care intoleranþa publicã ba atinge cote maxime, ba
se evaporã pe buletinele de vot.
Sloganul selectiv este ”la brutãrie!”, iar unii specialiºti în
panificaþie chiar au impresia cã
acolo se frãmântã cozonaci. A
pune pe tavã întreg tabloul
sumbru al condiþiilor de subzistenþã ºi al relelor practici din
sistemul penitenciar nu înseamnã a pactiza cu duºmanul.
Abolirea de drepturi fundamentale ºi condamnarea indirectã la torturã psihicã nu constituie mãrunþiº existenþial.
Preºedintele CEDO, Guido
Raimondi, a afirmat la Strasbourg, unde a fost prezent ºi
preºedintele Klaus Iohannis, cã
numãrul plângerilor ajunse din

Î

România, având ca motivaþie
condiþiile de detenþie inumane,
a crescut în 2016 cu 108%. Ministrul justiþiei de atunci se
plângea de amenda aplicatã
corecþional României de 80 de
milioane de euro, din partea
CEDO. Încã din 2012, se ºtia
cã existã o hotãrâre cvasi-pilot
a Curþii Europene, care conþine propuneri legislative ºi prevede mãsuri sancþionatorii pentru România. Dar Curtea Europeanã e una, iar curtea de
competenþã a procurorului-ºef
al DNA, Laura Codruþa Kovesi, e alta, ca viziune de ansamblu. Care ce zice cu trimitere expresã la adoptarea unei
legi privind amnistia sau graþierea unor fapte de competenþa DNA: ”inculpaþii nu vor mai
executa pedepsele, iar banii
rãmân în buzunarul lor”. Preºedintele CEDO, iar nu al PSD,
Guido Raimondi, recomandã
mãsuri legislative ca în Italia
(dacã pe noi nu ne duce capul),
unde au fost reduse pedepsele
unor deþinuþi, iar altor deþinuþi
li s-a comutat sentinþa în arest
la domiciliu. Pardon, primim
un sughiþ prezidenþial, ”România nu va primi nicio amendã
de la CEDO, s-au fãcut calcule pe colþul mesei”. Pentru ca
ºi sughiþul sã-ºi înghitã limba,
”sã vedem ce doreºte CEDO de
la noi, sã elaborãm un pachet
serios ºi nu va fi nicio problemã”. Ce doreºte CEDO ºi noi
nu ºtim, dle preºedinte, se gãseºte cu vârf ºi îndesat în vraful de plângeri fãcute la Strasbourg, de unde tocmai aþi revenit.
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ACTUALITATE

O nouã crizã de
vaccinuri în Dolj

Hexacima, vaccinul
care imunizeazã copiii
împotriva a ºase boli,
lipseºte din cabinetele
medicilor de familie
din judeþul Dolj. De la
începutul anului
curent niciun copil nu
a fost vaccinat, reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj
spunând cã rezolvarea problemei depinde
de momentul când va
fi aprobat bugetul.
Pentru judeþul Dolj
sunt necesare, lunar,
nu mai puþin de 3.000
de doze de vaccin.
de Octavia Hantea

S

erul trebuie sã ajungã la
Direcþia de Sãnãtate
Publicã Dolj, urmând ca
aceastã instituþie sã împartã dozele medicilor de familie. De la
începutul anului curent acest lucru nu se mai întâmplã. „Aºteptãm ºi noi sã fim informaþi cu
privire la sosirea vaccinurilor.
Momentan nu sunt vaccinuri.
Avem copii care au depãºit cu
mult vârsta de vaccinare, pentru cã atunci când au fost vaccinuri au avut ei o problemã ºi
nu i-am putut imuniza, dupã
care a venit aceastã crizã de hexacimã. Sã sperãm cã nu va mai
dura mult situaþia actualã. Existã mesaje cu privire la vârsta de
vaccinare. Mai exact, dacã se
depãºeºte vârsta de 2 ani, copi-

lul nu va mai putea fi vaccinat”,
a spus unul dintre medicii de
familie din Craiova.

„Se aºteaptã
aprobarea
bugetului”
Reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj le recomandã pãrinþilor sã îºi pãstreze
calmul, spunând cã vaccinurile
vor veni imediat dupã ce va fi
aprobat bugetul. La nivelul judeþului Dolj sunt necesare 3.000
de doze/lunã, în judeþ urmând
sã ajungã atât vaccinurile pentru ianuarie, cât ºi cele pentru
februarie a.c. „Este adevãrat, la
ora actualã nu este acest vaccin.
Pãrinþii nu trebuie sã intre în situaþii de crizã pentru cã se va
rezolva. Se aºteaptã aprobarea
bugetului ºi imediat se rezolvã.
Din câte am înþeles, licitaþia a
fost fãcutã, aºa cã nu vor mai fi
întârzieri. Totul depinde de buget. Este aceastã situaþie pentru
cã sunt doi mari producãtori
care fac greu faþã comenzilor.
Unul este în Franþa ºi unul în
America. Este un vaccin de
mare performanþã ºi nu îl poate
produce oricine, de aceea ºi
numãrul mic de producãtori”, a
explicat purtãtorul de cuvânt al
DSP Dolj, dr. ªtefan Popescu.

„Schema se
recupereazã”
Legat de vârsta de vaccinare, reprezentantul DSP Dolj a
infirmat faptul cã dupã doi ani
copilul nu va mai fi vaccinat.

„Schema se recupereazã, suntem siguri de asta. Este ideal
sã se încheie imunizarea la doi
ani, dar asta nu înseamnã cã,
dacã un copil nu a fost imunizat pânã la aceastã vârstã, pierde dreptul de a fi vaccinat. Este
ideal pentru cã la aceastã vârstã intrã în colectivitate ºi astfel va fi protejat. Aºadar, pãrinþii sã îºi pãstreze calmul pentru cã nu va mai dura mult
aceastã situaþie ºi nici nu vor
rãmâne cu copii neimunizaþi”,
a completat dr. Popescu.

Crizã ºi în farmacii
Nici dacã vor sã cumpere
acest vaccin, pãrinþii nu au nicio
ºansã. Piaþa liberã este ºi ea
afectatã de criza hexacimei.
„Nu mai avem nici acest vaccin ºi nici produsul similar. Este
o perioadã foarte grea. Nu puteam nici sã facem stoc pentru
cã sunt destul de scumpe. O
dozã costã între 200 ºi 250 de
lei. Nu toþi pãrinþii le cumpãrã.
Aºteaptã sã vadã dacã îl pot face
gratuit ºi doar în condiþii de forþã majorã apeleazã la cele din
farmacii. Ceea ce am avut în
depozite am dat din luna decembrie, anul trecut”, a spus reprezentanta unei farmacii din Craiova. Vaccinul hexavelent protejeazã copilul împotriva a ºase
boli grave: difteria, tetanosul,
tusea convulsivã, pneumonia,
poliomielita ºi hepatita B. Acesta se administreazã copiilor la
douã, patru ºi 11 luni, fiind un
vaccin care face parte din schema naþionalã de vaccinare.
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE

ºi taxa de parcare extinsã
Planul municipal
prevedea iniþial delimitarea a peste 500 de
locuri de parcare în
buricul târgului, de pe
urma cãrora primãria
sã încaseze câte 2 lei
pe orã de la ºoferii cu
treabã în centru. În
final, locurile taxabile
au rãmas mai puþin de
un sfert, în schimb,
edilii au mai identificat
o sursã de venituri din
parcãri, de data
aceasta chiar în ograda proprie.
de Nicuºor Fota
nfiinþarea locurilor de parcare cu platã în centrul oraºului a fost pusã de edili în
dezbatere publicã de la finele
anului trecut. În varianta iniþialã, edilii îºi propuneau sã delimiteze parcãri taxabile pe nu mai
puþin de 10 amplasamente din
centru. Era vorba de un numãr
de spaþii bune de încasat de pe
urma unui loc comparabil cu cele
ce zac nebãgate în seamã de
ºoferi prin parcarea subteranã:

Î
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515 locuri de parcare dispuse
dupã cum urmeazã: strada Romul – 63 de locuri, str. A.I. Cuza
(sectorul cuprins între intersecþia cu str. Unirii ºi intersecþia cu
str. Arieº - 94, str. C.S. Nicolãescu-Plopºor (sectorul cuprins
între intersecþia cu str. A.I. Cuza
ºi intersecþia cu str. Olteþ) – 17,
str. Olteþ (sectorul cuprins între
intersecþia cu str. C.S. Nicolãescu-Plopºor ºi intersecþia cu str.
Theodor Aman) – 42, str. Theodor Aman (sectorul cuprins între intersecþia cu str. Olteþ ºi intersecþia cu str. A.I. Cuza) – 23,
str. Ion Maiorescu (sectorul cuprins între intersecþia cu str. Popa
ªapcã ºi intersecþia cu str. Madona Dudu, inclusiv Parcare
Mercur) – 73, str. A.I. Cuza (sectorul cuprins între intersecþia cu
str. Arieº ºi intersecþia cu str.
Geovanni Peresutti) – 42, str.
Mihail Kogãlniceanu (sectorul
cuprins între intersecþia cu str.
Fraþii Buzeºti ºi intersecþia cu str.
Unirii) – 44, str. Sf. Dumitru
(sectorul cuprins între intersecþia cu str. Unirii ºi intersecþia cu
str. Matei Basarab) – 69, str.
Mihai Viteazul (sectorul cuprins
între intersecþia cu str. Unirii ºi
intersecþia cu str. Ion Maiorescu) – 48.

Suprataxa
de parcare
porneºte
„la sfert”
Dupã ce proiectul a trecut
prin dezbaterea publicã ºi prim
mâna consilierilor locali, care
l-au adoptat în ºedinþa de sãptãmâna trecutã, numãrul locurilor de parcare cu suprataxã a
scãzut la mai puþin de un sfert.
Au rãmas în planul parcãrilor
cu platã doar strada Romul
(parþial), strada Plopºor (pe
sectorul din faþa Prefecturii
Dolj) ºi strada A.I. Cuza, de la
intersecþia cu Calea Unirii, la
intersecþia cu str. Arieº. Din
515 locuri de parcare, au mai
rãmas astfel 139. Municipalitatea urmeazã acum sã treacã
la implementarea proiectului,
dupã ce hotãrârea adoptatã de
aleºii locali va primi viza de
legalitate din partea prefecturii, faza urmãtoare fiind selectarea operatorului de telefonie
prin intermediul cãruia se va
pune în practicã plata prin SMS
a taxei de parcare, sistemul urmând a fi utilizat atât pentru
suprataxarea rezidenþilor în
centru, cât ºi pentru parcarea

ocazionalã în cazul ºoferilor
din afara Craiovei.

Unitãþile bugetare,
scoase de la scutire
Dacã prin reducerea numãrului de locuri de parcare suprataxate scad corespunzãtor ºi
sumele preconizate a fi încasate la buget, se întrevede deja o
nouã sursã de completare a veniturilor la capitolul parcãri.
Este vorba despre taxa de parcare curentã impusã contribuabililor craioveni, al cãrei public
„þintã” tocmai ce s-a îngroºat,
dupã cum ºi-au putut da seama
recent ºefii de instituþii din Craiova, inclusiv cei ai unitãþilor
subordonate consiliului local.
Taxa de parcare a rãmas, în hotãrârea privind stabilirea taxelor ºi impozitelor locale pentru
2017, la acelaºi nivel ca în anul
precedent, numai cã documentul care guverneazã taxele locale nu mai prevede vreo scutire.
Hotãrârea privind taxele locale
pe 2016 prevedea urmãtoarele:
„(1) Taxa pentru parcarea curentã pe domeniul public sau
privat al municipiului Craiova,
în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenþa fiscala a

Direcþiei Impozite ºi Taxe a
Municipiului Craiova, aparþinând persoanelor fizice ºi/sau
juridice, se calculeazã în lei pe
an, pentru anul 2016 se stabileºte valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odatã cu achitarea taxei
pentru parcarea curenta a autovehiculelor se va emite ºi vinieta pentru atestarea plãþii taxei de
parcare care constã într-un timbru autocolant cu elemente de
identificare ale autoritãþii administraþiei publice locale ºi informaþii cu privire la plata taxei de
cãtre utilizatorul autovehiculului. (1)Taxa se plãteºte anticipat pânã la data de 31 martie
2016, dupã aceastã datã calculându-se majorãri de întârziere
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. (3) Se excepteazã de la plata acestei taxe
pentru parcarea curentã a autovehiculelor Direcþia Impozite ºi
Taxe, instituþiile publice din
municipiul Craiova ºi persoanele fizice ºi juridice care beneficiazã de scutire asupra impozitului pe mijloacele de transport
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare”. În hotãrârea
în vigoare pentru anul acesta, al
treilea paragraf a dispãrut.
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SPECIAL
de Mihaela Bobaru

D

conºtiinþa fiecãruia, ºi cât de
vinovaþi sunt de ceea ce sunt
acuzaþi va decide instanþa.
„În prezent, avem 96 de persoane aflate sub control judiciar.
Douã persoane sunt sub control
judiciar pe cauþiune ºi 13 în
arest la domiciliu. Pentru douã
persoane, mãsura controlului
judiciar a fost înlocuitã cu arestarea preventivã pentru o perioadã de 30 de zile, însã nu în
baza sesizãrii poliþiei”, a decla-

ghere judiciarã, dispuse iniþial,
cu alte mãsuri, potrivit informaþiilor furnizate de colegii din
presa centralã.
Situaþia de la Olt nu diferã
prea mult faþã de cea de la nivel
naþional, numãrul celor care se
bucurã de o astfel de libertate
este destul de mare. Dorm în
propriile locuinþe, în paturile
lor, ºi nu alãturi de alþi infractori, dupã gratii, arestaþi preventiv. Cât de liniºtiþi, depinde de

Publicitate

eºi sunt învinuiþi de
fapte precum corupþie, înºelãciune, evaziune sau fals, pentru care
probabil cã vor primi ceva
ani dupã gratii, mulþi olteni
nu dorm în arest, ci în propriile paturi, se bucurã de libertate pe durata procesului,
având îngrãdite anumite
drepturi ºi trebuind din când
în când sã efectueze câte o
vizitã la poliþie. Este cazul a
96 de olteni aflaþi în prezent
sub control judiciar.
Una dintre mãsurile la
modã dispuse de procurori în
România este controlul judiciar. De care se bucurã, în
mare parte, nu oricine, ci
nume cunoscute din administraþie, politicã sau afaceri.
Aceastã mãsurã se instituie
în derularea anchetei, atunci
când organul de urmãrire
penalã considerã cã prin
aceasta ar putea ajunge sã rezolve cazul, însã în realitate,
la noi, controlul judiciar îmbracã, de foarte multe ori,
alte forme - pentru denunþarea partenerilor. Liberarea
provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul
infracþiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii care nu depãºeºte 7 ani.
Periodic, poliþiºtii verificã
modul în care persoanele
puse sub supraveghere judiciarã îºi respectã obligaþiile.
Potrivit Poliþiei Române, numai într-o sãptãmânã, la nivel naþional, au fost dispuse
mãsuri preventive de supraveghere judiciarã faþã de 118
persoane ºi au fost înregistrate 14 înlocuiri ale mãsurilor preventive de suprave-

Sute de olteni în
arest la domiciliu
sau sub control
judiciar
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rat recent Alexandra Dicu, purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Olt.
Bilanþul IPJ Olt, fãcut public
recent, a scos la ivealã faptul cã,
în anul 2016, s-au desfãºurat activitãþi specifice de supraveghere judiciarã faþã de 226 de persoane aflate sub control judiciar
ºi faþã de 41 de persoane arestate la domiciliu.
Organul judiciar dispune ca,
pe timpul liberãrii provizorii,

inculpatul sã respecte una sau
mai multe din urmãtoarele
obligaþii: sã nu depãºeascã limita teritorialã fixatã decât în
condiþiile stabilite de organul
judiciar; sã comunice organului judiciar orice schimbare de
domiciliu sau reºedinþã; sã nu
meargã în locuri anume stabilite; sã se prezinte la organul de urmãrire penalã, sau,
dupã caz, la instanþa de judecatã ori de câte ori este chemat; sã nu intre în legãturã
cu anumite persoane determinate; sã nu conducã niciun autovehicul sau anumite autovehicule; sã nu exercite o profesie de natura
aceleia de care s-a folosit la
sãvârºirea faptei.
Printre oltenii celebrii
care au beneficiat de mãsura punerii sub control judiciar amintim pe fostul
primar al Slatinei ºi ministru al Finanþelor- Darius
Vâlcov, fostul primar al
Slatinei- Minel Prina , primarul oraºului Drãgãneºti
Olt- Pantelie Rotaru sau
fostul director al Ansamblului Doina Oltului- Costinel Alecsandrescu.
www.indiscret.ro

de Marielena Popa

U

na dintre cele mai trâmbiþate investiþii din turismul vâlcean, ”Mirajul Oltului”, din staþiunea Cãlimãneºti, a intrat în cel de-al treilea an de întârziere a finalizãrii
lucrãrilor. Demarat în decembrie 2012, cu termen 2014, proiectul s-ar putea prelungi pânã
în anul 2018 din cauza constructorului, firma Protetchim,
care nu mai are capacitatea economicã de a finaliza parcul acvatic ºi de relaxare, aflat lângã
Casa de Culturã. Anunþul a fost
fãcut în ºedinþa Consiliului Judeþean Vâlcea de marþi, 31 ianuarie a.c. În prezent, Protetchim este administratã de fostul director al Combinatului
Oltchim, Constantin Roibu ºi,
conform unui anunþ al CJ Vâlcea, în luna februarie va intra
în insolvenþã.

Preºedintele CJ
Vâlcea: „Mai este
atât de puþin! Dacã
aº putea, aº face
o echipã cu care
sã închei lucrãrile”
În ºedinþa din 31 ianuarie a.c.,
preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a declarat cã se ia în calcul posibilitatea rezilierii contractului cu Protetchim. „Sunt
într-o situaþie în care, eu, preºedinte al Consiliului Judeþean,
dacã aº putea, aº face o echipã
cu care sã închei lucrãrile. Mai
este atât de puþin! Atât de puþin! Probleme mari vor fi ºi în
momentul în care bãgãm apa în
instalaþie, vom face probe de
presiune. Este o investiþie pe
care ne dorim foarte tare sã o
finalizãm cât mai rapid, dar sunt
probleme. Sunt revoltat, sã vã
explic cum: când merg acolo,
cei care au adus toboganele îmi
spun cã le iau înapoi, pentru cã
nu au fost plãtite! Cred cã aþi
avea aceeaºi stare de revoltã.

Proiectul ”Mirajul Oltului”
www.indiscret.ro
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Dar legea e lege. ªi peste popriri, peste executãri, existã prevederi legale ºi limitãri stricte a
ceea ce putem face noi. Aveam
în cap multe, inclusiv rezilierea
contractului, dar nu se face oricum. Nimeni nu îºi asumã riscul sã facã o reziliere fãrã expertizã. Dar luãm foarte în serios posibilitatea sã reziliem
acest contract. Nu se mai poate
aºa, am stat printre muncitori ºi
le ºtiu starea de spirit a angajaþilor, a colaboratorilor”, le-a
spus consilierilor preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea.

SPECIAL

Director din CJ
Vâlcea: „Avem un act
adiþional ºi putem
merge pânã în 2018”
Carmen Alexandrescu, director general Programe externe
din CJ Vâlcea, a afirmat la aceeaºi ºedinþã cã termenul de graþie acordat Protetchim este 15
februarie. În caz contrar, se poate rezilia contractul ºi se poate
relua licitaþia prin achiziþie publicã în procedurã simplificatã.
„Având în vedere cã este un proiect care s-a prelungit nu din
vina beneficiarului, respectiv
Consiliul Judeþean, ºi nici din
vina partenerului, respectiv
Consiliul Local Cãlimãneºti, fiind niºte acuze obiective, respectiv starea de insolvenþã,
chiar dacã este nedeclaratã, înþeleg cã pe 23 februarie se va
tranºa situaþia pentru solicitãrile declarãrii insolvenþei Protetchim, ni s-a aprobat prelungirea acestui contract ºi avem un
act adiþional ºi putem merge
pânã în 2018. (…) În acest moment, s-a analizat tot ce înseamnã riscul de a rezilia contractul
ºi paºii care trebuie urmaþi. (…)
De la ADR Sud-Vest Oltenia ni
s-a comunicat cã se poate face
achiziþie publicã în procedurã
simplificatã, ceea ce ne-a redus
foarte mult numãrul de zile, în
situaþia în care Protetchim nu se
va þine de cuvânt nici de data
asta. Avem foarte multe anga-

Vâlcea:
Proiectul turistic
„Mirajul Oltului”,
împotmolit în haos
Pr
otetchim, cons
tr
uct
or
ul in
Pro
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truct
uctor
orul
inv
estiţiei-v
tiţiei-vede
edetă
ves
tiţiei-v
ede
tă din
turismul vâlcean, intră în insolv
enţă, iar Consiliul
insolvenţă,
Judeţean Vâlcea anunţă posibila rrezilier
ezilier
e a coneziliere
tr
actului, ca ur
mar
e e nef
inalizării lucrărilor
tractului,
urmar
mare
nefinalizării
jamente ºi declaraþii luate conducerii Protetchim sub sancþiunea falsului în declaraþii. Ultimul termen pe care l-am dat este
15 februarie, altfel se poate rezilia contractul”, a precizat Car-

men Alexandrescu.

8 milioane de euro,
jumãtate bani
europeni
Destinatã sã fie o alternativã
la tradiþionalul turism balnear,
turismul din Cãlimãneºti, investiþia de circa 8 milioane de euro
a fost proiectatã cu jumãtate
bani europeni ºi cealaltã jumãtate contribuþii egale, ale Consiliului Judeþean Vâlcea ºi Consiliului Local Cãlimãneºti. Pe
parcurs, partea de finanþare localã a fost fãcutã numai de CJ
Vâlcea, Primãria Cãlimãneºti
considerând ”Mirajul Oltului”
un proiect prost conceput, prost
executat, împovãrãtor pentru
bugetul local, câtã vreme va fi
folositã apa de chiuvetã de la
CET, ºi nu apã geotermalã, una
din bogãþiile staþiunii.
De-a lungul anilor, „Mirajul
Oltului” a înghiþit sume astro-

nomice. Spre exemplu, anul trecut, în octombrie, Consiliul Judeþean Vâlcea se împrumuta cu
5.550.000 de lei. ªi nu era pentru prima datã.
”Mirajul Oltului” are douã
componente. Una dintre acestea
este parcul acvatic ºi de relaxare, în valoare de cinci milioane
de euro, cu piscinã interioarã ºi
exterioarã pentru adulþi ºi copii,
bazine cu apã dulce ºi termalã,
ºi tobogan cu apã. În interior au
fost proiectate o salã de fitness,
vestiare cu duºuri ºi un grup
sanitar. Cea de-a doua componentã este un parc de agrement
ºi sport în zona Jiblea-Veche, cu
terenuri de tenis, de minifotbal,
pistã pentru role, loc de joacã,
un ponton ºi un vaporaº pe Olt.
Însã, dupã finalizarea în chinuri, începe întreþinerea. Cum
Primãria Cãlimãneºti nu doreºte sã administreze „Mirajul Oltului”, aceastã sarcinã dificilã
rãmâne pe umerii CJ Vâlcea.
1 - 7 februarie 2017
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ªomerii doljeni,
„mobilizaþi” pentru prime
de pânã la 15.500 de lei

ECONOMIE

Euro a încheiat ianuarie
lângã 4,50 lei

T

ensiunile din mediul
politic, provocate de
deja celebra ordonanþã
de urgenþã privind amnistierea
ºi graþierea, dar ºi lipsa bugetului de stat pe 2017, care ar
putea fi însoþit de numeroase
derapaje fiscale, necesare sã
acopere promisiunile din campania electoralã, au avut efecte negative asupra leului.
Cursul euro a scãzut la jumãtatea perioadei la 4,4939 lei,
dar a crescut apoi la 4,5077 lei,
maxim al ultimelor aproape
patru sãptãmâni.
Finalul perioadei a fost favorabil leului, care a profitat de
scãderea aversiunii faþã de risc,
iar media euro a scãzut la
4,5006 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,499 ºi 4,508 lei.
Perechea euro/leu se menþine de la începutul acestui an
în jurul pragului de 4,50 lei,
beneficiind de reducerea plasamentelor în dolari.
De altfel, în opinia analiºtilor din cadrul CFA România,
media perechii euro/leu pe termen de ºase luni ºi un an va fi
de 4,50 lei. În ceea ce priveºte
indicatorul de încredere macroeconomicã, acesta a scãzut
luna trecutã cu 4,3 puncte faþã
de noiembrie, la 61,3 puncte,
ca urmare a anticipãriii unor
condiþii mai slabe în urmãtorul an ºi a percepþiei înrãutãþite asupra situaþiei economice
actuale.
Cursul dolarului a crescut de
la 4,1792, minimul ultimei luni
ºi jumãtate, la 4,2189 lei. La

finalul perioadei, media a alunecat la 4,2075 lei, iar cotaþiile din piaþã au fluctuat între
4,203 ºi 4,233 lei.
Media monedei elveþiene,
care s-a tranzacþionat pe pieþele internaþionale între 1,066
ºi 1,075 franci/euro, a urcat de
la 4,1852 la 4,2177 lei, dar a
încheiat intervalul la 4,2131
lei.
Perechea euro/dolar a fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,0636 ºi 1,0766 dolari.
Menþinerea euro în jurul
pragului de 1,07 dolari s-a
datorat încetinirii ritmului de
creºtere a economiei americane la 1,9%, în ultimele trei luni
din 2016, de la 3,5% în trimestrul al treilea.
Opiniile conform cãrora
dolarul va ajunge la paritate cu
euro au început sã se estompeze, dupã declaraþiile preºedintelui Trump ºi ale lui Steve Mnuchin, nominalizat pentru poziþia de secretar al Trezoreriei, privitoare la potenþialele efecte negative pe termen
scurt ale „dolarului excesiv de
puternic“ asupra economiei
SUA.
Investitorii erau prudenþi
înainte de întâlnirea Comitetului de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane,
de la care aºteaptã lãmuriri în
privinþa modului în care vor
evolua dobânzile din SUA în
acest an.

În încercarea de a debloca piaþa muncii, foºtii
guvernanþi au readus în discuþie acordarea
primelor de instalare, reprezentanþii Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj fiind responsabili cu mediatizarea acestor
mãsuri. Astfel, ºomerii trebuie sã ºtie cã dacã
acceptã un loc de muncã într-o altã localitate ºi
dacã sunt de acord cu schimbarea domiciliului,
primesc o primã de instalare, care a crescut de
la 3.500 de lei la suma de 12.500 lei sau 15.500
lei. O altã variantã este prima de instalare,
aceasta fiind acordatã dacã o persoanã îºi
gãseºte de lucru la mai mult de 50 de kilometri
de localitatea de domiciliu, dar nu vrea sã se ºi
mute acolo unde lucreazã.
de Octavia Hantea

L

a nivelul judeþului Dolj,
în perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost
acordate nu mai puþin de 18 prime de instalare, doljenii care au
beneficiat de cei 3.500 de lei de
la stat mutându-se în Slatina sau
Caracal. De asemenea, au fost
situaþii când ºomerii fie s-au
mutat în Craiova, din anumite
localitãþi, fie în Segarcea sau
Cerãt. În prima lunã a anului curent, nu a fost acordatã nicio
astfel de primã. Motivaþi financiar de stat sunt ºi doljenii care
îºi gãsesc de lucru la mai mult
de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, dar care nu se
mutã în oraºul respectiv. Aceºtia primesc 1.000 de lei, la nivelul judeþului Dolj fiind înregistrate, anul trecut, nu mai puþin de 15 prime de încadrare.

Prime de
78.000 de lei
Potrivit unui bilanþ al AJOFM
Dolj, sumele alocate pentru
acordarea primelor de instalare, pentru anul 2016, sunt în
valoare totalã de 63.000 de lei.
Totodatã, pentru primele de în-

cadrare au fost alocaþi nu mai
puþin de 15.000 de lei. Doljenii
nevoiþi sã plece departe de casã
pentru un loc de muncã, puþini
la numãr dupã cum se aratã în
informarea AJOFM Dolj, au
fost încadraþi pe posturi cum
sunt: contabil, inginer autovehicule rutiere, medic stomatolog, farmacist, funcþionar economic, ºofer sau manipulant
mãrfuri.

12 luni la locul
de muncã ºi dovezi
trimestriale ale
încadrãrii
Înainte de a solicita aceste
prime, persoanele în cauzã trebuie sã fie sigure cã rãmân la
locul de muncã minimum 12
luni. Asta pentru cã atât prima
de încadrare, cât ºi prima de instalare se restituie integral de
cãtre angajat dacã înceteazã raporturile de muncã din motive
imputabile lui, într-o perioadã
mai micã de un an de zile de la
data încadrãrii în muncã. Anul
trecut, la nivelul judeþului Dolj
nu a fost întâlnitã nicio situaþie
de acest fel. Conform legii, beneficiarii primei de instalare

sunt obligaþi sã prezinte în fiecare trimestru, pânã în data de
15 a lunii pentru trimestrul anterior, timp de un an de zile,
dovezile emise de angajator cã
sunt încadraþi. Dovezile pot fi
prezentate personal sau prin
scrisoare cu confirmare de primire, acestea constând în adeverinþe de salariat.

Peste 60 de
localitãþi în planul
de mobilitate
În vederea încurajãrii ºomerilor de a trece la muncã, a fost
întocmit, la nivel naþional, un
Plan naþional de mobilitate. Pe
aceastã listã au fost trecute localitãþile cu grad de marginalizare peste medie ºi severã, cu
grad redus de dezvoltare ºi cu
pondere ridicatã a ºomerilor.
Din judeþul Dolj au fost înscrise peste 60 de localitãþi, printre
acestea numãrându-se Bistreþ,
Bulzeºti, Caraula, Galicea
Mare, Amãrãºtii de Jos, Argetoaia, Bârca, Gogoºu, Lipovu,
Negoi, Orodel, Rast, Valea
Stanciului, Vârtop, Vela. Dacã
pânã în decembrie 2016 suma
aferentã primelor de instalare
era de 3.500 de lei, aceasta a
crescut considerabil ºi este cuprinsã între 12.500 ºi 15.500 de
lei. Pentru a beneficia de aceastã
primã, este necesar ca localitatea în care persoana îºi stabileºte
noul domiciliu sã fie cuprinsã
în Planul naþional de mobilitate. Hotãrârea nr.903/29.11.2016
pentru aprobarea Planului naþional de mobilitate poate fi consultatã pe site-ul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj. Doljenii care nu au
acces la Internet pot obþine informaþiile necesare de la sediul
AJOFM Dolj.

Analiza cuprinde
perioada 24 – 30 ianuarie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
1 - 7 februarie 2017
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ACTUALITATE
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

anormala bãtãlie
Noile afaceri din Oltenia, Despre
pentru normalitate
stângace la obþinerea D
banilor europeni
Nu mai puþin de 26 de
firme din cele cinci
judeþe ale Olteniei,
aflate la început de
drum, ºi-au încercat
norocul obþinerii unor
resurse financiare
accesând „Programul
pentru dezvoltarea
abilitãþilor antreprenoriale în rândul tinerilor
ºi facilitarea accesului
la finanþare -START -”.
Din totalul dosarelor
depuse în anul 2016,
doar pentru trei a fost
semnat contractul de
finanþare.
de Octavia Hantea
ntreprinzãtorii tineri din
zona Olteniei, aflaþi la început de drum în activitãþile derulate în nume propriu, îºi

Î

depun anual documentele necesare obþinerii anumitor fonduri
nerambursabile. Aºa s-a întâmplat ºi în 2016, când nu mai
puþin de 26 de firme s-au arãtat
interesate de „Programul pentru dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale în rândul tinerilor ºi
facilitarea accesului la finanþare - START-”. Conform legii,
obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinþãrii de
întreprinderi mici ºi mijlocii,
îmbunãtãþirea performanþelor
economice ale celor existente,
creºterea potenþialului de accesare a surselor de finanþare ºi
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzãtorilor
în scopul implicãrii acestora în
structuri economice private.

Trei contracte
de 325.000 de lei
Potrivit bilanþului Oficiului
Teritorial pentru Întreprinteri

Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie
Craiova, dintre cele 26 de dosare înscrise, doar trei au ajuns
la finanþare. Astfel, 13 planuri
de afaceri au fost în afara bugetului aferent anului 2016, un
alt dosar nu a îndeplinit condiþiile administrative ºi de eligibilitate, opt nu au îndeplinit cerinþele planului de afaceri, în
timp ce un alt beneficiar, deºi
a fost admis în limita bugetului, nu a semnat contractul de
finanþare, fiind astfel respins de
la finanþare. „În 2016 au fost
semnate trei contracte de finanþare prin intermediul acestui
program ºi vor fi create 17 locuri de muncã. Valoarea totalã
contractatã este de 325.285 de
lei, urmând ca din aceasta sã
fie finanþaþi: un beneficiar din
Dolj, unul din Mehedini ºi un
beneficiar din Olt”, se aratã
într-un raport al OTIMMC
Craiova.

APAVIL angajeazã electricieni

S

A APAVIL SA, cu se
diul în Râmnicu Vâlcea,
str. Carol I, nr. 3-5, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi:
• electrician – 1 post la Sectorul Cãlimãneºti, Centrul
Exploatare Nord;
• electrician – 1 post la Sectorul Horezu, Centrul Exploatare Vest;
• electrician – 2 posturi la
Serviciul Mecano-Energetic.

Condiþii de
participare:

- Studii medii – ºcoalã profesionalã sau liceu cu profil electric;
- Certificat de calificare profesionalã – în domeniu;
- Permis de conducere categoria B;
- Autorizare ANRE gr. II B
sau
www.indiscret.ro

- Sã îndeplineascã condiþiile
de calificare profesionalã acceptabile pentru obþinerea autorizãrii ANRE (conform Ordinului 11/2013 ANRE).
În vederea participãrii la concurs, persoanele interesate sunt
rugate sã depunã pânã la data
de 17.02.2017, ora 14:00, o
cerere de participare la Compartimentul Registraturã ºi Relaþii
cu publicul din str. Carol I, nr.
3-5, Rm. Vâlcea.
Cererea de participare va fi
însoþitã de:
- curriculum vitae;
- copie buletin / carte identitate;
- copie a permisului de conducere;
- copie Autorizare ANRE
grad II B
sau, pentru verificarea încadrãrii în condiþiile de calificare profesionalã acceptabile

pentru obþinerea autorizãrii
ANRE (conform Ordinului 11/
2013 ANRE), urmãtoarele documente:
1. copie dupã actele ºi diplomele de studii;
2. copie integralã a carnetului de muncã.

Concursul constã în:

- probã scrisã/interviu;
- probã practicã.
Data ºi locul de desfãºurare a
concursului vor fi anunþate ulterior, dupã selecþia cererilor de
participare depuse. Numai persoanele care îndeplinesc condiþiile de participare vor fi contactate.
Informaþii suplimentare ºi relaþii la telefon 0250.739.580 /
0350.805.461, interior 22, la
Serviciul Resurse Umane în intervalul orar 7,00 – 15,30.

acã drumul spre iad e
pavat cu bune intenþii,
atunci drumul spre
normalitate în viaþa publicã româneascã pare a fi pavat cu intenþii ºi acþiuni nu tocmai bune.
Altfel nu înþeleg de ce dobândirea legitimã, prin vot democratic, a dreptului constituþional
de a conduce treburile publice
este subminatã din start, într-o
manierã care nu prea are de a
face cu normalitatea.
PSD si ALDE au obþinut
dreptul de a guverna printr-un
vot de bunã credinþã al unei
majoritãþi de necontestat. PSD
ºi ALDE au demarat o guvernare în direcþia aºteptatã de
majoritatea cetãþenilor, aceea
de a onora promisiunile din
campania electoralã.
Primele mãsuri luate au întrunit aprecierea unei largi majoritãþi. S-a trecut la construcþia unui buget responsabil care
sã þinã cont de promisiuni, dar
ºi de condiþionalitãþile care rezultã din calitatea noastrã de
þarã membrã UE. S-a dorit adoptarea cât mai rapidã a acestuia pentru ca viaþa instituþiilor ºi a oamenilor sã nu aibã
de suferit. Toate aceste lucruri,
fãcute cu bunã credinþã. În direcþia normalitãþii!
Dacã tot clamãm toþi, de la
preºedintele þãrii pânã la partide politice ºi la societatea civilã, nevoia de normalitate în
spaþiul public,
De ce trebuie sã continuãm
campania electoralã ºi dupã ce
ea s-a terminat?
De ce trebuie sã retezãm dialogul ºi comunicarea de bunã
credinþã ºi sã dãm iar drumul
la propagandã ºi manipulare,
alimentate cu urã ºi resentimente politice?
De ce blocãm un buget, al
României, doar în speranþa cã
mai câºtigãm niºte puncte politice în perspectiva unor bãtãlii electorale viitoare?
De ce nu acordãm guvernului prezumþia de bunã credinþã, fireºte pânã la proba contrarie, ºi pentru celelalte demersuri ale sale, cum sunt cele
legate de drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti?!
Într-o democraþie veritabilã,
drepturile ºi libertãþile cetãþe-

nesti nu se negociazã politic.
Ele sunt universale. Ele se afirmã ºi se respectã ca atare. De
cãtre toatã lumea!
Trebuie sã iesim de urgenþã
din duplicitate si din paradoxuri neproductive.
Afirmãm toti cã victoria
electoralã a PSD ºi ALDE este
dincolo de orice îndoialã, dar
unii încã nu ne prea împãcãm
cu ea.
Afirmãm toti deschiderea
spre dialog dar nu îl practicãm
toti.Cel mult îl mimãm!
Cerem toþi revenirea la
agenda cetãþeanului dar unii
gãsim întotdeauna altceva
”mai bun” de facut.
Recunoaºtem toþi problemele din justiþie si avertismentele CEDO dar unii ne ferim
sã le discutam ºi sã le rezolvam. Fireste, în spirit european
ºi cu ochii la practicile europene, nu altfel!
Vorbim toþi de pace dar unii
se pregãtesc doar de rãzboi!
Razboiul acesta pentru cine
este campionul normalitãþii în
România nu foloseste nimãnui. Iar cetãþeanului, care vrea
în þara lui o viaþã mai bunã, în
niciuncaz.
E timpul sã renunþãm la demonizarea reciprocã a celor
care nu împãrtãºim aceleaºi
puncte de vedere. ªi sã o înlocuim cu prezumþia de bunã
credinþã acordatã reciproc. Sã
trecem rapid la un dialog adevarat, constructiv, cu singura
mizã- interesul national.Urmeaza doi ani incãrcaþi de
obligatii majore care prespun
responsabilitate generalã maximã.
2017 este un an complicat,
cu multe provocãri în plan extern dar ºi intern, unde pãstrarea unei creºteri economice de
minim 5% este vitalã pentru
bunul mers al lucrurilor. 2018
e anul Centenarului natiunii
noastre. 2019 este anul în care
preluam conducerea UE.
Cum ne pregatim pentru toate acestea? Cu strâmbe instituþionale?! Cu surogate de dialog?! Cu sentinþe politice date
pe Facebook?! Cu învrãjbirea
oamenilor?!
Dã-ne Doamne mintea cea
de pe urmã!
1 - 7 februarie 2017
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ACTUALITATE

Primãvara începe
cu un zâmbet

V

dificultate majorã în a înghiþi,
copilul rãmânând cu reflexele
primare înnãscute ºi pierzând
reflexele dobândite pe care le
avea pânã la momentul îmbolnãvirii.

O mânã de ajuror
vine ºi din partea
vedetelor
Fiindcã reuºeºte sã cucereascã inimile tuturor celor care intrã în contact cu ea, mai multe
vedete naþionale s-au alãturat ºi
ele evenimentului caritabil ce
urmeazã a se desfãºura la Teatrul Naþional “Marin Sorescu”
din Craiova, în data de 28 februarie 2017, începând cu orele 19:00.
* Adi Cristescu, Oana Radu
ºi Cezar Ouatu – muzicã
* Luca Valentin – flair
* Improvisneyland – teatru de
improvizaþie
* Radu Bucãlae ºi Cristian
Popesco – stand-up
* Ciprian Ogarcã – bruschete
ºi gustãri pentru spectator. Preþul biletului este de 35 lei, iar
cei care doresc sã doneze o pot
face în conturile de mai jos.
Cont în Lei RO43 INGB
0000 9999 0556 0371 deschis
la ING BANK, pe numele POPESCU EVA - GABRIELA
Cont în Euro RO39 INGB
0000 9999 0142 1259 deschis
la ING BANK, pe numele Popescu Mihai - Daniel
Cont în Lire Sterline UK sort
code 77-65-76, account number
01380768 deschis pe numele
Chimoiu Cristina-Elena (mãtuºa Gabrielei).

Publicitate

rei sã începi primãvara
frumos?Atunci, hai sã
ajutãm un bobocel sã
înfloreascã ºi sã creascã aºa cum
meritã!
Povestea Evei Gabriela, diagnosticatã cu encefalopatie severã cu regres neuro-psiho-motor restant, o ºtii deja. Micuþa
încã are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, tocmai de aceea
pãrinþii au încercat sã strângã
bãnuþii necesari pentru recuperare prin diverse mijloace. De
data aceasta, ne invitã la teatru.
„Ghiocelul nostru ce a rãsãrit în
data de 15.09.2015 se numeºte
Popescu Eva Gabriela, iar pentru a putea sã se bucure de fiecare primãvarã de acum încolo
are nevoie de susþinerea celor
din jur”, a declarat tatãl fetiþei,
Mihai Popescu.
Frumoasa fetiþã s-a dezvoltat
normal pânã la vârsta de un an,
apoi aceasta s-a infectat cu bacteria Escherichia coli, în urma
cãreia a fost diagnosticatã cu
encefalopatie severã cu regres
neuro-psiho-motor restant,
opistotonus cu arcuire severã
greu reductibilã, deficit motor
de tip tetraparetic-tetraplegic
spastic. Cu alte cuvinte, micuþa
suferã de afectare severã a întregului creier, urmare a leziunilor profunde determinate de
toxinele microbiene care au
provocat sindromul hemolitic
uremic. Manifestãri de tip contracturi generalizate la nivelul
întregii musculaturi; regres în
dezvoltarea neuro-psiho-motorie - o reîntoarcere la vârsta unui
bebeluº de câteva luni cu lipsã
de înþelegere, de reacþie, cât ºi
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Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Slujbã de pomenire
pentru Voievodul
Mircea cel Bãtrân
la Mãnãstirea Cozia

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Administraþia PSD
împovãreazã craiovenii
cu o nouã taxã

S

S

âmbãtã, 28 ianuarie
2017, Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sãvârºit slujba de pomenire pentru Voievodul Mircea cel Bãtrân, ctitorul Mãnãstirii Cozia.
Alãturi de Înaltpreasfinþia Sa au
fost prezenþi pãrinþii stareþi ai
mãnãstirilor vâlcene, mai mulþi
preoþi ºi diaconi, precum ºi oficialitãþi locale ºi personalitãþi
culturale, istorici de marcã ºi
numeroºi credincioºi.
Dupã slujba de parastas, în
sala complexului muzeal al
mãnãstirii s-au desfãºurat lucrãrile simpozionului naþional „Voievodul Mircea cel Bãtrân, apãrãtor al dreptei credinþe ºi ctitor
de lãcaºuri sfinte”, în cadrul
cãruia au fost susþinute o serie
de comunicãri ºtiinþifice care
reafirmã responsabilitatea pe
care Voievodul Mircea a manifestat-o în apãrarea patriei ºi a
credinþei strãmoºeºti pentru
pãstrarea demnitãþii poporului
român ºi a Bisericii.
În prelegerea ”Mircea cel
Bãtrân, pãstrãtor al credinþei
pãrinþilor”, Înaltpreasfinþia Sa a
subliniat cã „Mircea cel Bãtrân
trebuie cinstit dupã cuviinþã, cu
atât mai mult în ziua trecerii sale
în Împãrãþia lui Dumnezeu. Se
cuvine, de asemenea, sã fie cinstit pentru cã a lucrat pentru
bunul mers al vieþii bisericeºti
din þara sa ºi a apãrat teritoriile
româneºti spre a nu cãdea sub
stãpânire pãgânã. În ceea ce priveºte activitatea desfãºuratã de
Voievodul Mircea cel Bãtrân în
sprijinul Bisericii, putem spune
cã a fost unul dintre principalii
ctitori de biserici ºi restauratori
www.indiscret.ro

de sfinte lãcaºuri ai perioadei
medievale. (…)
Mãnãstirea Cozia, locul unde
ne aflãm noi astãzi spre a-l
cinsti pe vrednicul domnitor la
599 de ani de la trecerea sa de
pe tronul Þãrii Româneºti cãtre
Împãrãþia cea cereascã este locul pe care ºi l-a ales pentru
odihnã veºnicã pânã la învierea
cea de obºte, precum ºi locul
potrivit pentru portretul votiv de
«mare voievod ºi domn» pictat
în partea dreaptã a naosului.
(…)
Dreapta credinþã ºi evlavia
domnitorului Þãrii Româneºti,
Mircea cel Bãtrân, nu pot fi
puse la îndoialã. Înseºi ctitoriile sale sunt semnul unei credinþe nestrãmutate, ce aratã dorinþa acestuia de a fi pomenit necontenit la Sfânta Liturghie, iar
duhovnicul sãu, Sfântul Nicodim de la Tismana, este, fãrã
doar ºi poate, un garant cert al
vieþii pe care domnitorul o ducea. Studiile din ultimii ani asupra personalitãþii domnitorului
Mircea cel Bãtrân îl aºazã pe
acesta între sfinþii domnitori,
precum Binecredinciosul Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi
Sfântul Voievod Neagoe Basarab. (…)
Pomenirea voievodului Mircea cel Bãtrân, Domnitorul Þãrii Româneºti, nu se va ºterge
din rãdãcinile neamului nostru,
atâta timp cât nu vom uita sã-i
cinstim memoria aºa cum i se
cuvine unui mare voievod.
Domnitorul Mircea cel Bãtrân
rãmâne mereu viu prin ceea ce
a lãsat posteritãþii ºi constituie
un îndemn pentru generaþiile de
azi ºi de mâine în a sluji acest

popor ºi mai ales prin faptul cã
a garantat prin vitejia sa ºi a
poporului sãu dezvoltarea unei
Europe creºtine în care au înflorit arta ºi cultura, concretizate
mai ales în catedrale care pot fi
admirate ºi astãzi”, a precizat
Chiriarhul Râmnicului.
În continuarea simpozionului
moderat de cãtre Pãrintele dr.
ªtefan Zarã, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Râmnicului, au
fost susþinute urmãtoarele prelegeri:
- Prof. univ. dr. Dan Zamfirescu, Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România, ”Mircea
cel Mare – domnul Ortodoxiei
biruitoare”;
- Arhim. dr. Policarp Chiþulescu, directorul Bibliotecii
Sfântului Sinod, ”O danie necunoscutã fãcutã Mãnãstirii
Cozia de cãtre Voievodul Mircea cel Bãtrân”;
- Dr. Florin Epure, ”Hrisovul
lui Mircea cel Bãtrân din 8 ianuarie1392”;
- Ing. dr. Mihai Sporiº, ”Mircea cel Mare, cel Bãtrân, eroul
de la Rovine”;
- Pr. dr. Laurenþiu Rãdoi,
“Epoca lui Mircea cel Bãtrân,
moment de seamã în istoria judeþului Vâlcea”.
În partea finalã a întâlnirii au
fost propuse o serie de proiecte
culturale, în cadrul cãrora vor
fi prezentate vocaþia ctitoriceascã a voievodului Mircea cel
Bãtrân, precum ºi aspecte ale
vieþii duhovniceºti ºi activitãþii
culturale desfãºurate în perioada domniei sale.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

ãptãmâna trecutã, a
avut loc ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Municipal Craiova. Pe
ordinea de zi înaintatã de
executiv au fost mai multe
puncte care pot prezenta interes pentru craioveni, cum ar
fi proiectul referitor la modificarea contractului cu investitorul chinez de la cartierul
de locuinþe pentru tineri,
mãrirea tarifelor pentru serviciile de salubritate, introducerea unei taxe pentru locurile de parcare din zona centralã a Craiovei, aprobarea
criteriilor pentru definirea a
ceea ce înseamnã teren sau
clãdire neîngrijitã, acordarea
de gratuitãþi sau subvenþii
pentru transportul în comun.
De departe, cel mai controversat proiect a fost însã cel
referitor la mãrirea tarifelor
pentru serviciile de salubritate, ca urmare a schimbãrilor legislative ce prevãd plata unei taxe de 80 de lei cãtre
Fondul de Mediu pentru fiecare tonã, pe care administratorii sau proprietarii gropii de
gunoi nu o recicleazã, adicã
aleg pur ºi simplu sã o îngroape în pãmânt. Consilierul PNL Marian Vasile a dat
citare ordinului nr. 2413/
2016 din 21 decembrie 2016,
dat de ministrul mediului,
apelor ºi pãdurilor, în care se
precizeazã cã plata acestei
taxe trebuie suportatã de cãtre proprietarul sau administratorul gropii de gunoi ºi a
fãcut apel la raþiunea consilierilor PSD pentru ca aceºtia sã nu voteze o taxã impusã abuziv craiovenilor. Explicaþiile oferite de membrii

executivului nu au fost deloc
convingãtoare, una dintre ele
fiind aceea cã scopul taxei
este acela de a descuraja depozitarea deºeurilor. Însã este
greu de înþeles cum va fi descurajat deþinãtorul gropii de
gunoi sã nu mai îngroape gunoaiele ºi sã investeascã în
tehnologie de reciclare, când
chiar primãria, prin voinþa
majoritãþii consilierilor PSD,
a acceptat ºi a impus craiovenilor sã suporte din propriul buzunar îngroparea gunoaielor. Am solicitat sã ni se
comunice în baza la ce se
propune ca aceastã taxã sã fie
suportatã de craioveni, însã
reprezentatul executivului nu
a fãcut decât sã întãreascã
ceea ce spusese consilierul
Marian Vasile, ºi anume cã
taxa cade în sarcina administratorilor sau proprietarilor
gropii de gunoi, deci nicidecum a cetãþenilor Craiovei.
Maºinãria de vot a PSD a
funcþionat încã o datã, în ciuda lipsei oricãror argumente
de ordin legislativ ºi a faptului cã nici mãcar în comisia
de specialitate acest proiect
nu luase aviz pozitiv!
Dacã administraþia PSD a
þinut cu tot dinadinsul sã împovãreze craiovenii cu aceastã nouã taxã, m-aº fi aºteptat
mãcar la un protocol încheiat
între primãrie ºi administratorul gropii de gunoi, prin care
administratorul gropii sã îºi ia
angajamentul realizãrii unor
investiþii de retehnologizare,
care sã ducã la diminuarea
treptatã, pânã la eliminarea
definitivã a acestei taxe impuse nejustificat ºi abuziv. Însã
nimic... doar tãcere!
1 - 7 februarie 2017
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Conducãtorii auto nu
au obligaþia de a
deþine asupra lor
dovada asigurãrii de
Rãspundere Civilã
Auto (RCA) ºi nici nu
trebuie sã o prezinte
organului de poliþie
la controlul actelor,
dupã cum a decis o
instanþã din România. Decizia este
acum definitivã, iar
concluzia la care a
ajuns instanþa este
valabilã chiar ºi în
contextul noului
cadru al RCA.

C

onducãtorii auto nu
sunt obligaþi sã aibã
asupra lor dovada asigurãrii RCA ºi nu trebuie sã o
prezinte poliþistului atunci
când acesta solicitã controlul
actelor, potrivit unei decizii
definitive a Tribunalului Sãlaj.
Concret, în anul 2015, un
ºofer a fost amendat pentru cã
nu a avut asupra sa la controlul organelor de poliþie poliþa
de asigurare auto. În aceste
condiþii, conducãtorul auto a
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ªoferii nu sunt obligaþi sã aibã la ei asigurarea
RCA ºiºi nici
nici s-o
s-o prezinte
prezinte poliþiºtilor
poliþiºtilor
RCA
contestat în instanþã procesulverbal de contravenþie ºi a obþinut anularea actului administrativ în 2016, iar în februarie anul
acesta instanþa de apel a respins
calea de atac formulatã de inspectoratul de poliþie.
Instanþa de prim grad (judecãtoria) a decis cã nu existã
nicio prevedere expresã care sãl oblige pe conducãtor sã aibã
asupra sa dovada asigurãrii, nici
în contextul Legii nr. 136/1995
(vechea lege privind RCA-urile, în prezent abrogatã ºi înlocuitã de noul cadru RCA – OUG
nr. 54/2016), nici în conextul
OUG nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice ori
al regulamentului de punere în
aplicare a acestei ordonanþe.
Prevederile legale la care s-a
raportat instanþa ºi care ne intereseazã în aceastã discuþie sunt
urmãtoarele:
- regulamentul de punere în
aplicare a OUG nr. 195/2002
prevede cã participantul la trafic trebuie sã aibã asupra sa
„actul de identitate, permisul
de conducere, certificatul de
înmatriculare sau de înregistrare ºi, dupã caz, atestatul profesional, precum ºi celelalte documente prevãzute de legislaþia în vigoare”;

- ordonanþa privind circulaþia
pe drumurile publice prevede cã
„participanþii la trafic sunt obligaþi ca, la cererea poliþistului
rutier, sã înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dupã
caz, permisul de conducere,
documentul de înmatriculare ori
de înregistrare a vehiculului
condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum ºi alte documente prevãzute de lege”; în caz contrar, acelaºi act normativ stabileºte cã
ºoferul care nu are asupra sa
aceste documente sãvârºeºte o
contravenþie ºi poate primi o
amendã.
Practic, organul de poliþie
care l-a amendat pe conducãtorul respectiv a considerat cã
dovada asigurãrii RCA (poliþa
de asigurare) se înscrie în noþiunea folositã de cele douã acte
de mai sus, respectiv „alte documente prevãzute de lege”, or,
instanþa de judecatã a constatat
cã, la momentul respectiv, niciun act normativ nu-i impune
ºoferului obligaþia de a avea
asupra sa aceastã poliþã.
„În cauzã, instanþa constatã cã
nici art. 147 pct. 1 din R.A.O.U.G. nr. 195/2002 ºi nici art.
35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/
2002 nu prevãd în mod expres

faptul cã participanþii la trafic
trebuie sã aibã asupra lor poliþa
de asigurare auto. De asemenea,
din analiza dispoziþiilor legale
în materie, respectiv a O.U.G.
nr. 195/2002, a R.A.O.U.G. nr.
195/2002 ºi a Legii nr. 136/
1995 privind asigurãrile ºi reasigurãrile în România, nu rezultã cã aceastã obligaþie ar fi fost
impusã în mod expres de legiuitor în sarcina conducãtorilor
auto. Altfel spus, legea nu pre-

vede în mod expres obligaþia
conducãtorilor auto de a avea
asupra lor poliþa de asigurare
auto ºi de a o prezenta la cererea poliþistului rutier”, a stabilit prima instanþã.
Aºadar, conducãtorul auto
în discuþie a fost amendat
pentru o contravenþie care, în
realitate, nu existã, încãlcându-se astfel prevederile OG
nr. 2/2001 privind regimul
contravenþiilor.
Important! În prezent, regimul RCA nu mai este însã guvernat de Legea nr. 136/1995,
cea la care s-a raportat instanþa de judecatã, ci de OUG nr.
54/2016, iar poliþa de asigurare este acum înlocuitã de
noua reglementare cu contractul de asigurare. Cu toate
acestea, concluzia la care a
ajuns instanþa în materia obligaþiei conducãtorului de a
avea asupra sa dovada RCA
rãmâne în picioare chiar ºi în
contextul noului regim al
RCA, întrucât nici OUG nr.
54/2016 nu prevede nimic în
legãturã cu vreo obligaþie de
acest fel.
Av. Vicenþiu
Marius Coltuc

„Zonele umede –
o lume de descoperit”
Zonele umede (râuri,
lacuri, bãlti, mlaºtini)
sunt componente ale
patrimoniului natural
cu mare valoare
economicã, esteticã ºi
de agrement. La
acestea se adaugã
incontestabila valoare
ecologicã, ele asigurând sursele trofice ºi
habitatul multor specii
de plante ºi animale,
nevertebrate ºi vertebrate.

D

istrugerea ºi degradarea
zonelor umede, ca urmare a intervenþiei
umane, fragmentarea ºi pierderea lor au generat cele mai serioase ameninþãri privind supravieþuirea florei ºi faunei specifice acestor ecosisteme. Conºtientã cã, în fapt, conservarea
zonelor umede, cu întreaga lor
biodiversitate, poate fi asigura1 - 7 februarie 2017

tã numai printr-o acþiune internaþionalã constantã, organizaþia
UNESCO a încheiat la Ramsar,
în Iran, la 2 februarie 1971,
Convenþia asupra Zonelor umede, de importanþã internaþionalã, în special ca habitat al pãsãrilor acvatice la care a aderat ºi
România prin Legea 5 din 25
ianuarie 1991.
Pentru a asigura conservarea
biodiversitãþii acestora, sunt
necesare cercetãri ºtiinþifice
minuþioase privind inventarul
florei ºi faunei, identificarea
factorilor distructivi, urmatã de
promovarea mãsurilor de protejare ºi conºtientizarea publicã privind valoarea resurselor
naturale ºi folosirea raþionalã a
acestora.
Prin urmare, ele constituie
veritabile resurse ºtiinþifice ºi
economice, necesitând un regim
special de ocrotire ºi conservare, deziderat urmãrit de instituþiile implicate în educaþia ecologicã ºi protecþia mediului.

Cu ocazia acestui eveniment
se va desfãºura manifestarea
Zonele umede – o lume de descoperit, care va consta în:
- Comunicãri ºi eseuri cu
mesaje ecologice prezentate de
elevii clasei a XI-a de la Colegiul Tehnic Costin D. Neniþescu din Craiova, îndrumaþi de
profesorii de specialitate Claudia Grigorescu ºi Luminiþa
Radu Militaru;
- Dezbaterea ”Protecþia ºi utilizarea durabilã a zonelor umede, în contextul schimbãrilor
climatice”.
Manifestarea, înscrisã în activitãþile cultural-educative realizate în parteneriat cu instituþiile de învãþãmânt ºi în cadrul
proiectului educaþional ”Muzeul – o ºcoalã altfel”, este coordonatã de muzeografii dr. Olivia Cioboiu ºi dr. Claudia Goga,
ºi va avea loc miercuri, 1 februarie, ora 11, la Secþia de
ªtiinþele naturii a Muzeului Olteniei Craiova.
www.indiscret.ro

ªtiinþa, pregãtiri
pentru Europa
Dupã o primã parte de campionat solidã, care
a permis echipei din Bãnie sã intre în pauza
competiþionalã de pe poziþia a treia a Ligii I,
dar mai ales dupã un stagiu de pregãtire
impresionant ºi o campanie de achiziþii de
invidiat, Universitatea Craiova se anunþã una
dintre favoritele pentru un loc în cupele
europene.
de Valentin Zarea

D

eterminaþi sã dovedeascã faptul cã poziþia din clasament
nu este deloc întâmplãtoare,
elevii lui Gheorghe Mulþescu au impresionat în amicalele din Malta, acolo unde au
obþinut cinci victorii ºi un
egal, golaverajul fiind 16-4,
alb-albaºtrii reuºind sã marcheze în toate partidele de verificare:
Universitatea Craiova –
Fortuna Dusseldorf 1-1
Universitatea Craiova – St.
Gallen 2-1
Universitatea Craiova –
FC Hiberninans 3-1
Universitatea Craiova –
FC Winterthur 4-1
Universitatea Craiova –
WAC Pellets 4-0
Universitatea Craiova –
Zimbru Chiºinãu 2-0
„În Malta a fost o perioadã
de muncã, de acumulãri, de
asamblare a unor jucãtori noi,
în acelaºi timp de reconsiderare a unor jucãtori care nu
au terminat sezonul prea bine.
În acelaºi timp, am cãutat sã
cristalizãm un prim 14 pentru cã vrem sã fim aproape
pregãtiþi pentru primul joc.
Sãptãmâna aceasta va fi alocatã unor retuºuri din punct
de vedere tactic, pentru cã nu
se mai poate acumula acum.
Am avut ºi unele necazuri, cu
o serie de jucãtori care s-au
accidentat: Dumitraº, Markovic ºi noul venit Alex Barthe.
Eu eram pentru amânarea
campionatului pânã când sunt
terenuri practicabile. Pentru
cã echipa noastrã este una cu
un joc ofensiv, pe combinaþii, ºi de aceea ne dorim terenuri bune“, a declarat antrenorul CSU, Gheorghe Mulþescu. Acesta a explicat ºi
decizia de a-i oferi banderola
de cãpitan lui Andrei Ivan: „Iam dat banderola lui Ivan ºi
i-am spus cã trebuie sã demonstreze cã o meritã, ºi iam dat termen pânã la finalul
www.indiscret.ro

torii Universitãþii, pânã la
varã nimeni nu va mai pãrãsi
echipa. „Mã bucurã interesul
oricãrei echipe puternice
pentru jucãtorii noºtri, pentru
cã asta înseamnã cã apreciazã munca noastrã, de aici, dat
fiind cã ei cresc sub oblãduirea noastrã, a tuturor factorilor din club. Dar pânã în varã
nu se pune problema ca cineva sã plece, toþi trebuie sã
ne gândim la Universitatea
Craiova. Trebuie sã rezolvãm
problema play-off-ului, mai
ales cã vin câteva meciuri
foarte grele“, a adãugat
Gheorghe Mulþescu.

Jucãtorii veniþi
la CSU în
aceastã iarnã:

Sursa foto:
foto: csuc.ro
csuc.ro
Sursa
cantonamentului. A demonstrat
în Malta cã o meritã, liderul s-a
distins din grup, a fost pe zi ce
trece mai responsabil, un coleg
bun, a avut atitudinea corespunzãtoare, a depus efort“.

Transferuri pentru
performanþã
La fel de impresionantã ca
evoluþia din meciurile de pregãtire a fost ºi campania de transferuri a Universitãþii Craiova.
Astfel, dupã plecarea lui Bogdan Vãtãjelu la Sparta Praga,
alb-albaºtrii s-au întãrit prin
aducerea a ºase jucãtori care sau integrat deja destul de bine
în jocul echipei. „Dimitrov (Radoslav Dimitrov) s-a încadrat
foarte bine, a fost asimilat de
echipã de parcã a fost de când
lumea la Craiova. ªi Alex Barthe începuse sã se încadreze, sã
prindã din atitudinea echipei,
dar din cauza accidentãrii avute nu ne vom baza pentru moment pe el. Dar nu trebuie uitat
cã grupul din tur a fost cel care
a dus greul“, a mai spus Mulþescu, care a început deja pregãtirile pentru primul meci oficial din 2017, cel cu FC Voluntari.
Antrenorul ªtiinþei spune cã,
deºi existã interes pentru jucã-

Pedro Mingote - Portughezul joacã din 2008 în Liga I ºi
are o experienþã uriaºã! 174
de meciuri jucate doar în campionat ºi o prezenþã în grupele Europa League. Este portarul strãin cu cele mai multe
meciuri jucate în Liga I.
Radoslav Dimitrov - Bulgarul are 28 de ani ºi a jucat
ultima datã la FC Botoºani.
E fundaº dreapta, iar înainte
sã ajungã în România a mai
trecut pe la Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia, Slavia Sofia ºi Montana. Are deja 50
de meciuri în Liga I.
Alexandre Barthe - E fundaº central ºi la juniori a jucat pentru St. Etienne. Apoi
s-a transferat în Bulgaria
unde a facut senzaþie. A câºtigat 6 titluri consecutive între 2009 ºi 2015. Primele
douã cu Litex Lovech ºi urmãtoarele patru cu Ludogorets Razgrad. Mai are trei
cupe ºi trei supercupe ale
Bulgariei.
Stephan Drãghici - Stephan tocmai a împlinit 19 ani
ºi a venit de la ºcoala de fotbal Ardealul Cluj-Napoca.
Mijlocaºul face parte constant din loturile naþionale
U18 ºi U19.
Nusmir Fajiæ - Atacantul
bosniac are douã titluri de
campion câºtigate cu slovenii de la Maribor, între 2013
ºi 2015. A mai jucat la Travnik, Mura 05, Dinamo
Minsk, Vitez ºi ultima datã a
fost legitimat la Xinjiang, în
China.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Marko van Basten
ia în balon fotbalul

otbalul se pregãteºte de
o nouã erã, inclusivistã.
În care a pãtruns deja
prin numãrul sporit de echipe la
un campionat mondial, de la 32
la 48 în 2026. FIFA ia în calcul
ºi schimbãri de regulament la firul ierbii care vin din partea
unui celebru marcator, Marco
van Basten. Probabil cã ºi în
fotbal, ca în artã, autorul se confundã cu opera. Nu îl implora
Michelangelo pe sculpturalul
sãu Moise: ”De ce nu vorbeºti,
omule?” Iar olandezul, triplu
deþinãtor al Balonului de Aur,
în prezent director tehnic al forului de la Zurich, are cu ce se
identifica. Aºa cã unul dintre
cele trei baloane le consacrã
naturii mame, fotbalului, modificându-i ADN-ul. De parcã nar ºti, el e curios sã afle cum ar
funcþiona fotbalul fãrã ofsaid
(ca atunci când se valideazã un
gol din ofsaid!); în hocheiul pe
iarbã, ofsaidul nu se aplicã ºi
totul e în regulã. Coºul de sub
panou mai lipseºte, fiindcã nici
în baschet nu se sancþioneazã
poziþia afarã din joc. Vin cu o
contrapropunere de chibiþ: sã se
renunþe la ofsaid, primesc, dar
sã se joace cu mingea ovalã,
spre a se evita un scor de 3531, mai ales cã ”fotbalul este tot
mai mult asemãnãtor cu handbalul”. Tot mai mult, dar altceva, fiindcã piciorul nu e mânã
ºi nici mâna picior. Loviturile
de departajare se doreºte a fi
înlocuite cu shoot-out-uri, jucãtorul porneºte spre portar de la

25 de metri (cu pucul în crosã,
era sã scriu), în situaþie de unu
la unu. Te-apucã râsul! Nu se
ºtie cine este favorizat – portarul? jucãtorul de câmp? De regulã, istoria fotbalului reþine
numele ratangiului. Dacã e aºa,
în tentativa de a-l absolvi de
posteritate, simplu e sã mãrim
poarta. Dar cum rãmâne atunci
cu bietul goal-keeper? În decalogul care meritã sã-i poarte
numele, dom’ director FIFA se
inspirã din baschet sau handbal
ºi admite cã jucãtorii vor putea
sã intre ºi sã iasã oricând de pe
teren. În plus, un fotbalist care
comite cinci faulturi trece pe
bancã pentru un numãr de minute. Ciorbã lungã! Imaginaþivã o echipã în ºapte luptânduse cu o alta în formulã completã. În decalogul lui Basten figureazã ºi alte lucruri trãsnite, fiindcã de lucruri serioase nu poate fi vorba. Un fotbalist de o
valoare incontestabilã aleargã
imaginar spre cu totul altceva
decât ceea ce a practicat cât timp
l-au þinut picioarele, acesta e
Van Basten. Un imaginar fals,
cãci scorul din fotbal nu poate
fi asimilat celor din alte sporturi, oricât de înrudite ar fi. Un
gol marcat în condiþiile actualului regulament, rar, dar distinct, nu se comparã cu nimic
altceva. Douã observaþii pe final verificate în timp: nu tot ce
e nou este viabil, tot ce e mult
stricã. Iar inovaþiile olandezului, în pofida solidaritãþii FIFA,
dau pe alãturi într-o veselie.
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Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
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„Angajaþii de la adãpostul Feþeni
vindeau hrana pentru câini”
poliþia sã însoþeascã aceste
echipaje”, a anunþat Mircia
Gutãu.
Adãpostul Feþeni are capacitatea de circa 400 de locuri.
Potrivit estimãrilor Direcþiei
Sanitar-Veterinare, în Râmnicu
Vâlcea existã circa 4.500 de
câini vagabonzi.

de Marielena Popa

M

Pe zidul sudic al Arhiepiscopiei Râmnicului sar în
ochi niºte graffiti-uri care,
pe alocuri, par sã fi degenerat de la conotaþia lor simbolico-religioasã. Simpatice, totuºi, cu puþinã indulgenþã, se poate avansa ideea cã Biserica protejeazã
dreptul românilor la libera
exprimare. Sau n-o fi fãcut
ocolul niciun preacucernic?

Mãi bãieþi,
dar îndemnizaþia
o vreþi?
Fac ce fac consilierii judeþeni PNL ºi hop-þop, pãrãsesc ºedinþele de consiliu
atunci când ceva le picã rãu
la linguricã. Spre exemplu,
marþi, 31 decembrie, au considerat cã desemnarea unor
reprezentanþi în câteva instituþii importante, precum SC
APAVIL SA, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea etc., nu intrã în sfera lor
de interes, cã ºi aºa... “asta
e ºedinþã de partid”, au con-

ircia Gutãu, primarul
municipiului Râmnicu Vâlcea, a anunþat
în ºedinþa de marþi, 31 decembrie, a Consiliului Local, cã a
înlocuit întreg personalul de la
adãpostul pentru câini fãrã stãpân de la Feþeni, din cauza unor
abateri grave.

chis, probabil, din proprie
experienþã. Prin urmare, au
întins-o, care la cârciuma de
peste drum, care la alte cârciumi. Mãi bãieþi, dar îndemnizaþia o vreþi?

„Dãdeau câinii aºaziºilor iubitori de
animale care apoi
îi lãsau în pãdure”

Iarãºi?

„La adãpost, am dat dispoziþie sã se monteze camere de luat
vederi, am schimbat tot personalul acolo. Se vindeau pentru
10-20 de lei, dãdeau câinii aºaziºilor iubitori de animale, care
apoi îi lãsau în pãdure; aºa s-a
umplut de câini pãdurea de la
Feþeni. Am decis ca fundaþiile
pentru protecþia animalelor sã
vinã la adãpost într-un program
stabilit. Au venit la noi ºi le-am
comunicat cã dorim ca totul sã
se desfãºoare în mod corect”, a
spus primarul.
Acesta a afirmat cã deþine
informaþii conform cãrora angajaþii adãpostului vindeau hrana destinatã câinilor: „Am informaþii cã angajaþii noºtri de
acolo au vândut mâncarea destinatã câinilor. Au vândut zeci,

Cam multe despre liberali, ia sã trecem vizavi!
Domnule, se aude cã serviciul de legãtorie ºi arhivare
a hârtiilor din Consiliul Judeþean Vâlcea îi va reveni,
prin achiziþie pe SEAP, unei
firme foarte apropiate unui
consilier judeþen PSD. Cã
vine cu preþul cel mai mic,
ce sã vezi! Întrebare: bã, ãºtia, care vã pricepeþi la toate, vouã nu vã e ruºine? Stimaþi PSD-iºti de rând, sunt
unii în partidul ãsta care
contribuie cu o mânã ºi ar
lua cu zece.

Picotealã!
Cum, de la o vreme,
ºedinþele Consiliului judeþean Vâlcea sunt cam lungi,
pe unii îi mai apucã picoteala. Domnul este consilierul
PNL Gabriel Tomescu. Ei,
sã nu insistãm, se întâmplã
ºi la case mai mari. Nani!
Nani!

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

Eradicarea fenomenului câinilor vagabonzi,
pe modelul Arad
sute de kilograme de mâncare,
or, aºa ceva este revoltãtor. Nu
dau hrana câinilor din adãpost,
o vând unora care o dau la
porci”.

Din excesele iubitorilor de animale:
„Alaltãieri au bãtut
un hingher”
Pe de altã parte, Mircia Gutãu a vorbit despre problemele
pe care le întâmpinã lucrãtorii
de la ecarisaj, atunci când adunã câinii de pe strãzi: „Foarte
mulþi oameni nu înþeleg cã
aceste animale trebuiesc adunate de pe stradã ºi reacþioneazã
violent, atunci când trimitem
hingherii. Alaltãieri, au bãtut un
angajat. Va trebui sã mobilizãm

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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Pe 10 ianuarie 2017, primãria a demarat recensãmântul
populaþiei canine, din oraº, acþiune iniþiatã în scopul scãderii
numãrului câinilor fãrã stãpân.
„Am început inventarierea
acestor animale în fiecare locuinþã ºi sper cã în trei luni o
vom finaliza. Dupã aceea, îi
vom microcipa. Dacã vom gãsi
un câine în stradã, vom ºti al cui
este ºi îi vom amenda pe stãpâni. Numai prin mãsuri coercitive se poate rezolva problema câinilor.
Dar dacã aceastã acþiune nu
se face în tot judeþul, aºa cum
s-a fãcut în Arad, problemele
vor persista, pentru cã la oraº
sunt aduºi câinii de la sate. Ca
atare, am convenit cu conducerea Consiliului Judeþean Vâlcea
ca aceastã acþiune sã fie extinsã în tot judeþul. ªi uºor, uºor,
vom rezolva problema”, a conchis primarul.

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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Pe zidul
Arhiepiscopiei
se întâmplã ceva
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