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POLITICÃ
de Octavia Hantea

D

eputatul ALDE, Ion
Cupã, considerã cã Iohannis „are obligaþia
urgentã de a redeveni preºedintele tuturor românilor”. Cupã a
spus cã din discursul lui Klaus
Iohannis a lipsit invocarea ideii
de dialog ºi maturitate politicã.
„Am aºteptat discursul prezidenþial în speranþa unui mesaj care
sã contribuie la reinstaurarea
normalitãþii în spaþiul public românesc. În locul unui astfel de
mesaj, am asistat la un exerciþiu
oratoric dominat de aroganþã ºi
partizanat politic. Preºedintele a
înþeles sã se comporte ca liderul
opoziþiei, nu ca un ºef de stat,
principal responsabil pentru coeziunea naþionalã ºi stabilitatea
socialã. Aºteptam de la domnul
Klaus Iohannis sã invoce ºi sã
susþinã idei precum dialogul ºi
maturitatea politicã. În locul apelului la aceste mijloace de ieºire
din crizã, dânsul a ales sã recurgã la recuzita de «preºedinte –
jucãtor» ºi la cea de «preºedinte-judecãtor». Dincolo de acest
discurs inflamant, îmi exprim
speranþa cã preºedintele va medita mai profund în perioada
imediat urmãtoare ºi va contribui la restabilirea normalitãþii
democratice în România. Dacã
domnul Iohannis vrea cu adevãrat respectarea votului din 11
decembrie ºi un guvern puternic
care sã realizeze buna guvernare, atunci trebuie sã dezbrace de
urgenþã haina de lider al opoziþiei ºi sã reîmbrace haina de preºedinte al tuturor românilor”, a
precizat Cupã.

Oprea: „«Coada de la
uºã» este mai confortabilã decât «sala
responsabilitãþii»”
Mario Ovidiu Oprea, senator
PNL, catalogheazã gestul cole-

Ion Cupã
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pentru opoziþie,
ciumã pentru
coaliþie
Momentul discursului preºedintelui Klaus
Iohannis, susþinut în Parlamentul României, a
stârnit reacþii puternice în rândul senatorilor ºi
deputaþilor, printre cei care au ales sã pãrãseascã sala numãrându-se ºi parlamentari din
Dolj. În timp ce liberalii catalogheazã discursul
preºedintelui ca fiind un semn cã acesta are
intenþii tot mai serioase în ceea ce priveºte
lupta anticorupþie, social-democraþii ºi cei din
ALDE l-au resimþit ca fiind unul „inflamant” sau
un discurs aparþinând unui preºedinte ce nu
doreºte sã fie „al tuturor românilor”.

Ionuþ Stroe
nu numai. Mesajul preºedintelui
are un numitor comun cu fiecare român care a înþeles cã lupta
anticorupþie trebuie sã avanseze.
Eu aº rezuma spusele domniei
sale la o singurã propoziþie: pacea vine odatã cu dreptatea. Democraþia e o luminã, iar PSDALDE nu va mai ajunge la întrerupãtor”, a declarat Oprea.

Mario Ovidiu Oprea
gilor parlamentari, cei care au
pãrãsit sala în timpul discursului preºedintelui Klaus Iohannis,
ca fiind o dovadã de imaturitate
ºi laºitate. „Cei care au ales sã ia
o pauzã de lucru aparent spontanã sunt aceiaºi care au îndemnat la dialog anterior. Un dialog
pe care, prin definiþie, n-au fost

capabili nici sã-l accepte, nici sãl susþinã. Probabil, lucrul pe timp
de zi le dãuneazã grav intereselor ºi «coada de la uºã» este mai
confortabilã decât «sala responsabilitãþii». Acest gest premeditat sau nu este o dovadã de imaturitate politicã, de laºitate. Aºa
cum oamenii au alergie la hoþie,
aºa au «evadaþii» PSD-ALDE
alergie la adevãr ºi criticã constructivã. Iniþial, eu am crezut cã
aceºti colegi sunt emoþionaþi de
mesajul domnului Iohannis ºi cã
s-au hotãrât sã-i întâmpine cu o
ramurã de mãslin pe cei ce vin
în Piaþa Victoriei. Au rãmas însã
în incintã, probabil în aºteptarea
a noi ordine de partid. PSDALDE are nevoie de «reintegrare socialã», dupã ce a dezamãgit. Mesajul preºedintelui, corect
ºi ferm, a fost ignorat de o parte
a majoritãþii parlamentare, aleasã ºi plãtitã de altfel de populaþia de pe «maidanul libertãþii» ºi

ºedintele a definit limitele ei:
prea puþin retragerea OUG ºi
demisia lui Iordache, prea mult
alegeri anticipate. Prin urmare,
PSD trebuie sã-ºi facã evaluarea sã vadã care este soluþia pentru a ieºi din aceastã crizã: de
exemplu, un nou guvern sau
mãcar o remaniere guvernamentalã o consider absolut necesarã. Au oameni care sã înlocuiascã acest guvern sau o parte a lui compromisã, din pãcate, într-o singurã lunã de guvernare. Criza uriaºã trebuie sã fie
rezolvatã ºi momentul de maximã dificultate depãºit”, a
menþionat Stroe.

Stroe: „Un nou guvern sau mãcar o
remaniere guvernamentalã o consider
absolut necesarã”
La rândul sãu, deputatul PNL
Ionuþ Stroe considerã cã preºedintele Iohannis a definit foarte
bine soluþia pentru detensionarea situaþiei din prezent, mai
exact limitele acesteia. Stroe a
mai spus cã cei din PSD ar trebui sã ia în calcul, dacã nu un
nou guvern, mãcar o remaniere
guvernamentalã, precizând cã
în PSD sunt persoane capabile
sã înlocuiascã actualii guvernanþi. „PSD-ul ºi-a câºtigat prin
votul din decembrie dreptul de
a guverna. Obligaþia lor este
însã sã o facã cinstit, responsabil, transparent ºi predictibil. Sau fãcut mari eforturi ca sã aducem România unde este astãzi,
nu e drept sã dãm cu piciorul la
tot ce s-a construit pânã acum.
Soluþia pentru detensionarea situaþiei se gãseºte tot la ei. Pre-

Lavinia Craioveanu
a preferat
sã iasã din salã
Senatorul din partea PSD Lavinia Craioveanu a ales sã pãrãseascã sala în timpul discursului preºedintelui Klaus Iohannis, menþionând cã a fost dezamãgitã de mesajul acestuia.
„Deºi dezamãgiþi de atitudinea
preºedintelui României, de ironia din discurs ºi de pe chipul
sãu, continuãm dezbaterile ºi
votãm bugetul þãrii. L-am primit pe preºedinte astãzi cu respectul cuvenit instituþiei pe care
o reprezintã, m-am ridicat în
picioare, dar ºi de data aceasta
a dezamãgit, motiv pentru care
am pãrãsit sala. Am fãcut acest
gest pentru cã am înþeles cã nu
poate ºi nici nu doreºte sã fie
preºedintele tuturor românilor,
sã-i uneascã sau sã-i protejeze”,
a scris Craioveanu pe pagina de
Facebook.

Lavinia Craioveanu
www.indiscret.ro
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Consiliul Judeþean Dolj
ºi-a gãsit constructor
de terminat ambulatoriul
Policlinica de la SC
JU
orilor
SCJU
JU,, dată pe mâna muncit
muncitorilor
orilor,, la mus
mustt aţă, cu doar
cât
eva zile a
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Proiectul reabilitãrii ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova ar putea fi finalizat cu câteva zile înainte de expirarea ultimului termen stabilit de
administraþia judeþeanã – 31 august 2017. CJ
Dolj a atribuit marþi, 7 februarie, contractul de
lucrãri, care are o perioadã de execuþie de 6
luni. Policlinica Spitalului Judeþean ar putea fi
astfel reabilitatã cu acte în regulã ºi dotatã cu
autorizaþie la incendiu la ºapte ani de la demararea proiectului cofinanþat din fonduri europene al CJ Dolj.
de Nicuºor Fota

T

rebuie spus din capul locului cã procedura de
achiziþie publicã derulatã de administraþia judeþeanã din
Dolj pentru identificarea unui
constructor pentru lucrãrile rãmase de executat la policlincã
a durat mai mult decât perioada
stabilitã de mai-marii CJ Dolj
www.indiscret.ro

pentru efectuarea lucrãrilor propriu-zise. Astfel, procedura a
fost lansatã în SEAP de administraþia judeþeanã în luna iulie
a anului trecut ºi finalizatã pe 7
februarie 2017, în timp ce termenul de execuþie al contractului de lucrãri este de 6 luni. Potrivit anunþului de atribuire publicat în SEAP, reprezentanþii
CJ Dolj au avut de ales între
cinci oferte depuse de firmele

interesate, cea câºtigãtoare fiind
desemnatã cea depusã de SC
Construcþii CARPAÞI Invest
SRL din Craiova. Preþul reieºit
din procedura de achiziþie publicã este de 1, 09 milioane
RON, fãrã TVA, sensibil mai
mic decât valoarea estimatã iniþial de autoritatea contractantã,
de 1, 62 milioane de RON.

O nouã licitaþie
pentru
autorizaþie ISU
Reamintim cã proiectul cu
finanþare europeanã de reabilitare a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova
dateazã din aprilie 2010, dupã
cum aratã una dintre informãrile înaintate aleºilor judeþeni.
Valoarea totalã a proiectului
este una considerabilã – 34,5
milioane de RON, din care pes-

te 27 de milioane o reprezentau fondurile nerambursabile
acordate de Uniunea Europeanã prin Programul Operaþional Regional 2007-2013. Dupã
cum lesne se poate observa,
durata de transpunere în practicã a proiectului a depãºit biniºor estimãrile iniþiale, cu vreo
patru ani. Asta, deºi iniþial maimarii CJ Dolj se declarau satisfãcuþi de lucrãrile realizate la
policlinica SCJU, pe care au ºi
inaugurat-o parþial. Lucrurile sau schimbat însã odatã cu modificarea legislaþiei anti-incendiu, survenitã înainte de finalizarea lucrãrilor, administraþia
judeþeanã fiind nevoitã sã contracteze succesiv noi servicii de
proiectare, câteva serii de arhitecþi dând faliment sau dând
þeapã CJ Dolj în privinþa lucrãrilor contractate.
Potrivit documentaþiei întocmite de funcþionarii CJ Dolj,

lucrãrile rãmase de executat
privesc atât cãile de acces/evacuare ale Ambulatoriului
SCJU, precum ºi o serie de recompartimentãri interioare
care sã punã în acord imobilul
reabilitat de administraþia judeþeanã cu noile reglementãri din
legislaþia anti-incendiu. Constructorii recent angajaþi de CJ
Dolj au de pus la punct ºi instalaþia electricã a clãdirii, precum ºi de reconfigurat sistemul
de hidranþi anti-incendiu de
care dispune, atât la parter cât
ºi la etaj, de realizat douã scãri
exterioare ºi de dotat toate cãile de acces cu uºi prevãzute cu
bare anti-panicã ºi sistem de
auto-închidere. De menþionat
cã plenul CJ Dolj a prelungit
succesiv termenul de finalizare a proiectului, o datã pânã la
mijlocul anului trecut, apoi
pânã la finele lunii august
2018.
8 - 14 februarie 2017
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de Marielena Popa

Dragã batalion de “îngeri”
al PNL Vâlcea, hai, pa!

M

Firmele care
oferteazã Oltchim
sunt confidenþiale

De vânzar
ea pe bucăţi a com
paniei din Râmnicu Vâlcea
vânzarea
companiei
se ocupă consult
anţii A
.T
ear
ne
y şi Whit
e Case,
consultanţii
A.T
.T.. K
Kear
earne
ney
White
pentr
u1
,3 milioane de eur
o
pentru
1,3
euro

O

fertele finale pentru
vânzarea, pe bucãþi, a
combinatului Oltchim
din Râmnicu Vâlcea sunt aºteptate undeva în luna martie, anunþã Bursa. Termenul final pentru
depunerea ofertelor neangajante a fost 23 ianuarie a.c., dupã
care s-a intrat în etapa accesãrii
camerei de date a combinatului.
Publicaþia citatã precizeazã
cã, potrivit unor surse, semnalele privind vânzarea activelor
Oltchim sunt pozitive, însã misterul este total privind numele
investitorilor interesaþi, întrucât
ar exista un angajament de confidenþialitate.
De noul proces de vânzare a
Oltchim se ocupã consultanþii
A.T. Kearney ºi White Case,
pentru 1,3 milioane de euro.

Potenþiali ofertanþi:
Chimcomplex, PCC,
dar ºi companii
din China, Kuweit
ºi Israel
„Luna trecutã, omul de afaceri ªtefan Vuza, care controleazã Chimcomplex, ºi Woj8 - 14 februarie 2017

ciech Zaremba, reprezentantul
PCC în România (acþionar minoritar semnificativ al Oltchimului), au confirmat, pentru
ziarul BURSA, cã urmau sã depunã oferte pentru cumpãrarea
activelor combinatului chimic
Oltchim, în timp ce alte surse
susþineau cã printre investitorii
interesaþi s-ar regãsi ºi companii din China, Kuweit ºi Israel”,
mai precizeazã Bursa.
Recent, Chimcomplex a anunþat cã dacã va câºtiga licitaþia, va
integra activele Oltchim cu unitãþile de producþie pe care le deþine pe platforma din Oneºti.
Astfel, va fi creatã Compania
Românã de Chimie, în scopul de
a dezvolta o platformã integratã
de producþie în industria chimicã ºi va deservi pieþele regionale ºi internaþionale. Oferta Chimcomplex conþine ºi un capitol
esenþial privind specialiºtii Oltchim care pun în valoare instalaþiile ºi know-how-ul societãþii.

Tranzacþiile finale
vor trebui aprobate
de Comisia
Europeanã
Oficiali ai Consiliului Concurenþei au declarat însã cã, chiar

Motivul trei: cã veni vorba.
ªefimea ar trebui trecutã din batalionul îngerilor în batalionul
disciplinar. Pentru cã în timpul
“misiunii” a discreditat dreapta, a buimãcit-o ºi a determinato sã fugã de urnele de vot ca
dracul de tãmâie.

ªtiþi de ce m-am întristat?

Al patrulea motiv: lãsaþi-vã
de ipocrizie sau lãsaþi-i acasã pe
ipocriþi! În timp ce oamenii strigau “Vâlcea cere fãrã graþiere”,
niºte incompatibili PNL de top
îºi fãceau cruci prin dosul pancartelor, sã fie viceversa...

Primul motiv ar fi cã locul
unora dintre cei care aþi fost
acolo nu este în faþa tribunalului, ci înãuntrul lui; în boxã!
Al doilea: pierzând alegerile la un scor atât de ruºinos
(ei au luat 55%, voi 19%), sunteþi pãrtaºi indirect la victoria
covârºitoare a PSD-ului ºi la
efectele ei. În loc sã meditaþi
la asta, aþi dat fuguþa, cu tãbliþa, la protestul altora. Compromiþându-l, dragi liberali din
batalionul “îngerilor”.

P.S. Dragã batalion de ”îngeri” din PNL Vâlcea, dacã mai
ai ceva vlagã, organizeazã-þi
propriul miting, ãsta e ocupat!
Tu þi-ai omorât pãrintele, iar
acum ai apucãturi de orfan, te
agãþi de alþii.
Hai, pa, ne vedem la mitingul tãu!

dacã la începutul acestui an vânzarea activelor combinatului
Oltchim ar putea fi finalizatã,
tranzacþiile finale vor trebui
aprobate de Comisia Europeanã. Organismul european a început, în aprilie 2016, o investigaþie privind un posibil ajutor
de stat pentru combinat. Oltchim a intrat în insolvenþã în
ianuarie 2013. Statul deþine
54,8% din acþiunile companiei.

Publicitate

de Marielena Popa

-am întristat când
v-am vãzut agitând
tãbliþa la protestele
antiguvernamentale din faþa
Tribunalului Vâlcea, dragi
strategi ºi vectori de imagine
liberali. Ce batalion de ”îngeri”!

www.indiscret.ro

Liberalii criticã bugetul 5
alocat judeþului Vâlcea
pentru 2017

ADMINISTRAÞIE

În afara banilor pentru
pârtia de schi Voineasa (foto), niciun alt
obiectiv din judeþ nu
este finanþat, afirmã
deputatul Cristian
Buican ºi senatorul
Romulus Bulacu.
de Marielena Popa

P

arlamentarii PNL ai judeþului Vâlcea, deputatul Cristian Buican ºi
senatorul Romulus Bulacu, criticã, într-un comunicat de presã, ceea ce numesc slaba finanþare a obiectivelor din judeþul
Vâlcea, precum ºi fondurile privind sumele defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale.

„Judeþul Vâlcea,
condamnat
la sãrãcie ºi
subdezvoltare”

„Un amendament
ce ar fi putut majora
suma pentru
echilibrarea
bugetelor locale
de la 54.843 mii lei
la 80.000 mii lei
nu a fost aprobat”
Acelaºi comunicat precizeazã cã deputatul Cristian Buican
ºi senatorul Romulus Bulacu au
depus mai multe amendamente
la Legea Bugetului de Stat pe

anul 2017, care însã nu au trecut la vot: „Primul dintre aceste amendamente se referea la
alocarea, direct de la Guvern
cãtre localitãþi, a fondurilor necesare pentru atingerea limitelor minime de venituri proprii
pe categorii de unitãþi administrativ-teritoriale, luând în calcul
veniturile proprii realizate pe
anul 2016, astfel: a) 1.500.000
lei pentru comune; b) 6.000.000
lei pentru oraºe; c) 20.000.000
lei pentru municipii; d)
50.000.000 lei pentru municipii
reºedinþe de judeþ; e)

80.000.000 lei pentru judeþe. De
exemplu, acest amendament ar
fi majorat suma destinatã judeþului Vâlcea pentru echilibrarea
bugetelor locale de la 54.843
mii lei la 80.000 mii lei. Din
pãcate, acest amendament nu a
fost aprobat, chiar dacã din
punct de vedere al impactului
bugetar suma destinatã autoritãþilor publice locale ar creºte cu
doar 0,3%, ceea ce nu reprezintã
o creºtere ce ar pune în pericol
stabilitatea bugetarã. Deputatul
Cristian Buican ºi senatorul
Romulus Bulacu au insistat ºi
pentru alte douã amendamente
referitoare la modernizarea ºi
asfaltarea DN7D ºi a DN7A.
Modernizarea celor douã artere naþionale este obligatorie,
DN7D fiind singurul drum naþional de pãmânt din România,
iar starea DN7A este una jalnicã ce necesitã urgent reabilitare, acest lucru având rol multiplicator privind afluxul de turiºti de la pârtia de schi de la
Vidra-Obârºia Lotrului”.

Publicitate

„Dezbaterile privind Legea
Bugetului de Stat pe anul 2017,
prevederile acesteia privind obiectivele de investiþii pentru judeþul Vâlcea, precum ºi sumele
destinate echilibrãrii bugetelor
locale sau pentru întreþinerea
drumurilor comunale ºi judeþene, dezavantajeazã clar judeþul
Vâlcea ºi îl condamnã la sãrã-

cie ºi subdezvoltare. În afara
alocãrii sumelor necesare pentru finalizarea pârtiei de schi de
la Voineasa, niciun alt obiectiv
de investiþii din judeþul Vâlcea
nu este finanþat în anul 2017.
Mai mult decât atât, fondurile
pentru judeþul Vâlcea prevãzute în Anexa 6 privind sumele
defalcate din taxa pe valoarea
adãugatã pentru finanþarea cheltuielilor privind drumurile judeþene ºi comunale pentru anul
2017, dar mai ales fondurile
prevãzute în Anexa 7 privind
sumele defalcate din taxa pe
valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2017, sunt foarte mici, mai ales
dacã le raportãm la necesar”,
subliniazã comunicatul de presã al PNL Vâlcea.

www.indiscret.ro

Buican susþine cã
parlamentarii PSD
Vâlcea nu au depus
amendamente
pentru creºterea
bugetului judeþean
Deputatul Buican susþine cã
niciunul dintre parlamentarii

PSD Vâlcea nu a susþinut aceste amendamente ºi nici nu a depus altele privind creºterea sumelor alocate judeþului sau privind prinderea unor importante
obiective de investiþii pentru
vâlceni. ”Vãzând Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 ºi faptul cã judeþul Vâlcea este vãduvit de investiþii serioase în infrastructurã, dar ºi de sume consistente pentru autoritãþile publice locale ºi judeþene, am ales
sã depun o serie de amendamente care ar fi majorat suma
destinatã judeþului Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale de la 54.843 mii lei la 80.000
mii lei. Mai mult decât atât, ar
fi crescut ºi bugetele tuturor
administraþiilor publice locale
prin introducerea sistemului de
limite minime de venituri. De
asemenea, am depus douã
amendamente privind modernizarea ºi asfaltarea DN7D ºi
DN7A. Din pãcate, niciunul
dintre parlamentarii PSD din
Vâlcea nu a susþinut aceste
amendamente ºi nici nu a depus
altele privind creºterea sumelor
alocate judeþului sau privind
prinderea unor importante obiective de investiþii pentru vâlceni. Aceeaºi lipsã de preocupare o constat ºi din partea conducerii Consiliului Judeþean,
care nici mãcar nu pare interesatã de acest subiect” – a declarat preºedintele PNL Vâlcea.
8 - 14 februarie 2017

c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

L

Roºu ºi negru

a 11 decembrie, alianþa
PSD+ALDE s-a trezit
pe masã cu un tort cât
casa, glazurat în roºu aprins.
Au tãiat bãieþii câte o lamelã
pentru dãscãlime, doctorime,
studenþime, bãtrânime. Când
au ajuns la miez, au scos o
Ordonanþã cu numãr predestinat, 13 (atenþie, numerologi:
pe 31 a izbucnit piaþa, ordonanþa e cu 13, iar pe 4 s-a abrogat!). Serviciile de protocol
pe unitate lustruiserã farfurioarele cu ceva înmuiat în ceva.
În otrava cã, purã precum crinul, democraþia de tip
PSD+ALDE învinsese definitiv la oraºe ºi sate. De acum,
înþeleºii întru dosãrime îºi pot
face mendrele. Cu ºtiinþã de
laser, asta s-a bãgat la cap celor mulþi. Au rezultat cele mai
mari ºi incredibile proteste din
istoria postdecembristã, având
în preºedintele Klaus Iohannis
geaca-portdrapel. Mã opresc
numai la douã erori sãvârºite
de noua putere de la Bucureºti.
Prima, de a nu fi fost prudentã
cu sine însãºi, având în laptele
supt iliescianismul ºi simbolistica lui. O hartã a þãrii în roºu
înfurie, orice matador în devenire o ºtie. A doua, PSD ºi
ALDE s-au pomenit cuplate pe
un drum dinamitat. Semne prevestitoare, cu duiumul: învestirea în scrâºnet de fãlci prezidenþiale a Guvernului Grindeanu, dupã amânãri studiate,
oralitatea de tip ”guvernul
meu”, imensa poftã de revanºã imagisticã a DNA ºi SRI,
imixtiunile americãneºti în
politica recrutãrii de cadre

adecvate cãtuºelor. Mãcar sã fi
preluat (în gura mare!) din strategia puterii autoritare de la
Cotroceni, ”la pas”. Precipitarea netoatã cu care s-a manevrat ”noaptea, ca hoþii” fatidica Ordonanþã 13 a resuscitat
ceea ce se ºtia în materie de
psihologie colectivã ºi manipulare, a pus pe jar multinaþionalele, pe lângã aceea cã, extrem de grav, a divizat þara,
într-o ghidonare lipsitã de simþ
politic ºi viziune. Întâi pac la
Monitorul Oficial ºi abia apoi,
sub presiunea sutelor de mii de
protestatari, mai stãm de vorbã, mai explicãm unor ambasade cum e cu CEDO ºi cu prevederile Comisiei de la Veneþia. E, hai cã o abrogãm, punem sub satâr capul ministrului de justiþie, recte Altã-ntrebare, ºi cãraþi-vã! Nu înainte de
a vã cruci în faþa unui Tãriceanu deraind de pe liniile europene. ªi o spun cu imens regret. Asta ne mai trebuia, sã ne
punem în cap Uniunea Europeanã, sã batem palma, peste
Budapesta, cu fãuritorii Brexitului. Apropo de abrogarea
Ordonanþei 13, efect zero!
Dupã ce s-a chinuit sã-i convingã pe ezitanþi cã a procedat
în cunoºtinþã de cauzã, Guvernul Grindeanu i-a surprins prin
dezicere, semnându-ºi decapitarea. Ce ne aºteaptã? O Românie slãbitã democratic, reaºezarea conceptului de entitate facebook, reîncãrcarea bateriilor, dacã priza nu s-a ars
cumva, pe orizontul de aºteptare al multora dintre noi, în
sinistra noapte a Ordonanþei
13. ªi de-ar fi doar atât!
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INTERVIU
de Octavia Hantea
Reporter: Domnule director, sunteþi la conducerea
RAT SRL din august 2015.
Care sunt problemele pe care
le avea regia când aþi venit
în funcþie ºi care sunt actualele probleme?
Sorin Manda: Problemele
pe care le avea regia, când am
fost numit eu în funcþie, nu pot
sã spun cã s-au rezolvat în totalitate. În primul rând, aºa
cum este foarte cunoscut,
avem mari probleme financiare. Aceste probleme sunt ca
urmare a unei hotãrâri judecãtoreºti venitã dupã un control
al Curþii de Conturi. În urmã
cu aproximativ doi ani, s-a
reuºit eºalonarea unei datorii
cãtre ANAF, o datorie de aproximativ 170 de miliarde de lei
vechi. Din cauza acestei datorii, în fiecare lunã, RAT Craiova are de plãtit o ratã de 2,5
miliarde de lei vechi. În paralel cu aceasta erau ºi niºte credite luate în anii 2008-2009,
care nu se achitaserã. Cu ajutorul primãriei am reuºit sã trecem ºi peste aceste probleme
ºi la ora actualã sã nu avem
absolut niciun credit contractat. Probleme cu combustibilul nu mai sunt. Suntem în
grafic cu plãþile, motorina este
de calitate, aºadar nu se pune
o astfel de problemã.

„Suntem pe profit,
ceea ce ne ajutã”
Rep.: Legat de parcul auto,
care este situaþia în prezent?
Mai existã autobuze care ar
trebui casate? Ce ºanse sunt
pentru noi autobuze?
S.M.: În ultimii doi ani,
parcul auto a beneficiat, tot cu
ajutorul Primãriei Craiova, de
un numãr de 24 de autobuze
dintr-un total de 50 de autobuze, câte sunt trecute în contractul cu firma Solaris.
Aceastã infuzie s-a simþit
foarte bine atât referitor la
calitatea actului de transport,
cât ºi în ceea ce priveºte numãrul mai mare de cãlãtori pe
care i-am transportat odatã cu
achiziþia acestor autobuze. Cu
toate acestea, problema parcului auto este departe de a fi
rezolvatã întrucât pe strãzile
Craiovei, aºa cum bine se
vede, circulã autobuze foarte
vechi, autobuze de producþie
româneascã de la începutul
anului 1990, autobuze de pro-

Parc auto înzestrat cu alte 50 de autobuze ºi 10
tramvaie noi, modernizarea mai multor secþii
din cadrul RAT SRL, amenajarea staþiilor de
autobuz, acestea sunt o parte dintre obiectivele
pe care Sorin Manda, directorul RAT SRL, ºi lea propus pentru urmãtoarea perioadã de timp.
Întrucât mai este nevoie de resursã umanã, la
RAT Craiova se întrevãd ºi angajãri, vestea cea
mai bunã fiind cã societatea a reuºit sã obþinã
profit, semn cã lucrurile au luat calea fireascã.
Despre toate aceste lucruri ºi despre multe alte
aspecte ce privesc serviciul de transport public
din Craiova, a vorbit într-un interviu directorul
RAT SRL, Sorin Manda.
ducþie strãinã din 1992, 1994
sau 1996. Astfel trebuie gânditã foarte bine o strategie pe urmãtorii ani pentru achiziþionarea unor noi autobuze, fie cã
vorbim de fonduri ale primãriei,
fie din fonduri proprii, având în
vedere cã situaþia regiei s-a mai
redresat. Suntem pe profit, ceea
ce ne ajutã. Anul acesta, ne aºteptãm la un profit care ne-ar
permite sã rezolvãm problemele cu ANAF-ul ºi sã achiziþionãm ºi ceva autobuze. Foarte
importante sunt fondurile europene, întrucât în ghid este prevãzutã posibilitatea cumpãrãrii
autobuzelor ºi tramvaielor noi.
Pe fonduri europene, ne dorim
achiziþia unui numãr de 50 de
autobuze noi, nepoluante, ºi a
unui numãr de 10 tramvaie noi.
Rep.: Au fost reintroduse ºi
tramvaiele. Cum se prezintã
reabilitarea acestora? Întâmpinaþi probleme grave?
S.M.: Infrastructura de transport cu tramvaiul a suferit îmbunãtãþiri, în ultimii ani. Proiectul a fost derulat de Primãria
Craiova, cu fonduri europene.
S-a schimbat atât linia cât ºi firul de contact, pe o distanþã considerabilã. Costul reparaþiei ºi
dezvoltãrii tramvaielor nu a fost
foarte mare, ci se ridicã undeva
la 11.000 de euro. Probleme au
fost, dar nu consider cã au fost
grave. Pentru cã încã vorbim de
tramvaie vechi, care au peste 50
de ani, probleme vor mai fi, dar
noi sperãm sã nu fie foarte mari.

„În 2016, am vândut
în jur de 4.000.000
de bilete”
Rep.: Câþi cãlãtori a avut
RAT SRL în 2016? Mai circulã
craiovenii fãrã bilet, ce spun cei
care se ocupã de controale?
S.M.: Nu avem un sistem de
numãrare a cãlãtorilor, însã am
observat o creºtere a acestui numãr. Creºterea s-a vãzut ca urmare a creºterii nivelului încasãrilor din vânzarea biletelor ºi
abonamentelor, anii de comparaþie fiind 2016 ºi 2015. În 2016,
am vândut în jur de 4.000.000
de bilete. Referitor la cei care
circulã fãrã bilet, aceºtia existã.

Fie cã sunt tineri ºi nonconformiºti, fie cã nu au bani pentru aºi plãti biletul, avem ºi astfel de
cãlãtori. Anul trecut au fost depistaþi 11.000 de cãlãtori care
mergeau fraudulos cu mijloacele de transport.
Rep.: Ce facilitãþi oferã RAT
SRL în prezent?
S.M.: La ora actualã, existã
facilitãþi oferite de Primãria
Craiova, respectiv gratuitate
pentru anumite categorii de
pensionari ºi anume pentru
pensionarii care au o vârstã mai
mare de 70 de ani, pentru pensionarii cu venituri sub limita
de 1.100 de lei, compensare de
50% pentru celelalte categorii
de pensionari. Se oferã facilitãþi persoanelor cu dizabilitãþi,
asistenþilor personali, revoluþionarilor, urmaºilor de rãzboi,
elevilor, studenþilor ºi altor categorii de persoane care decurg
din lege.

„În perioada imediat
urmãtoare vor avea
loc angajãri”
Rep.: Din punct de vedere al
resursei umane, care este situaþia? Pentru ce posturi ar mai fi
nevoie de personal? Sunt ºanse
de noi angajãri?
S.M.: RAT SRL are în organigramã 749 de posturi, în prezent
fiind ocupate 698 de posturi. Au
rãmas locuri libere ca urmare a
pensionãrilor ce au avut loc în
ultima perioadã sau pur ºi simplu colegii au luat decizia sã plece în altã parte. În perioada imediat urmãtoare vor avea loc angajãri în anumite zone, atât la
tonete, la dispecerat, cât ºi pentru Secþia reparaþii.
Rep.: Despre activitatea compartimentului de marketing ce ne
puteþi spune? Câte autobuze ºi
tramvaie sunt colantate la ora
actualã ºi care sunt veniturile
lunare din astfel de servicii?
S.M.: La nivelul RAT SRL
funcþioneazã un serviciu pentru
publicitate. Acesta nu se rezumã
la colantarea autobuzelor. Noi
oferim servicii de publicitate ºi
în interiorul autobuzelor sau al
tramvaielor. Numãrul colantãrilor diferã în funcþie de perioadã.
www.indiscret.ro
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INTERVIU
Craiova poate vorbi despre
un asemenea lucru. În viitor
va trebui sã continuãm ceea
ce am început în 2016. Trebuie fãcute demersurile pentru a putea lansa ideea de concesiune a serviciului oferit de
RAT Craiova pe urmãtorii 10
ani . De asemenea, avem în
vedere achiziþia de autobuze
noi pentru cã suntem un oraº
mare, suntem în anul 2017 ºi,
automat, cetãþenilor Craiovei
trebuie sã le oferim condiþii
bune de transport. În funcþie
de evoluþia lucrurilor, prin
fondurile europene, atât în
planul de mobilitate urbanã
cât ºi în strategia integratã de
dezvoltare urbanã, la capitolul transporturi mai sunt prinse, pe lângã achiziþia celor 50
de autobuze ºi 10 tramvaie,
ºi alte investiþii pe care le
vom face: reabilitarea depoului de tramvaie, continuarea
reabilitãrii liniei ºi a firului de
contact pe porþiunile care nu
au fost reabilitate. Referitor

Sorin Manda, directorul RAT SRL:
„Anul acesta, ne aºteptãm la
un profit care ne-ar permite sã
achiziþionãm ºi ceva autobuze”
Tramvaiele au fost colantate cu
imagini din oraº, cu imagini care
vorbesc despre cultura craioveanã, despre sportul din Craiova.
În ceea ce priveºte autobuzele,
cele mai multe sunt colantate în
baza unor contracte cu firmele
private. Excepþie fac cele de la
firma Solaris, care nu sunt în proprietatea noastrã ºi nu avem cum
sã le utilizãm în acest scop. Ele
sunt în proprietatea Primãriei
municipiului Craiova. Încasãrile sunt destul de mari, în jur de
douã miliarde de lei/an, bani pe
care îi facem prin Serviciul de
marketing.

„Aºa cum am
mai spus, proiectul
este irealizabil”
Rep.: S-a cerut transport puwww.indiscret.ro

blic gratuit pentru toþi craiovenii, consilierul local Florescu,
care a ºi condus RAT Craiova,
fiind cel care a venit cu aceastã
idee. Aþi mai discutat despre
acest subiect? Ce ar presupune
pentru RAT SRL?
S.M.: Pentru RAT SRL nu ar
presupune niciun efort. Pe noi
nu ne intereseazã de unde vin
banii în schimbul serviciului de
transport în comun pe care îl
efectuãm la nivelul municipiului Craiova. Fie cã vin de la Primãria Craiova, fie de la Casa
de Pensii Dolj, fie de la cetãþeni, important este sã ajungã
în casierie. Problema cea mare
este pentru Primãria Craiova.
Dacã s-ar lua în considerare
aceastã variantã, dacã primãria
ar plãti pentru toþi craiovenii,
costurile ar fi foarte mari. Eu

nu ºtiu dacã ºi le-ar permite sau
dacã ar putea sã le suporte, nu
ºtiu cum s-ar mai descurca ºi
cu alte domenii. Ca sã vã dau
un exemplu, uzina producãtoare de maºini din Craiova cumpãrã de la noi, lunar, aproximativ o mie de abonamente. În
acest caz nu cetãþeanul ar simþi
ajutorul, ci firma în cauzã. Astfel de exemple de abonamente
decontate mai avem multe în
Craiova, deci ajutorul oferit
cetãþeanului picã. Aºa cum am
mai spus, din punctul meu de
vedere proiectul este irealizabil. Sperãm ca atunci când se
va discuta acest lucru în Consiliul Local Craiova, consilierii locali sã ia cea mai bunã
decizie atât în ceea ce priveºte
bugetul Craiovei, cât ºi în ceea
ce priveºte activitatea noastrã.

„Cetãþenilor
Craiovei trebuie
sã le oferim condiþii
bune de transport”
Rep.: Ce planuri aveþi pentru anul în curs? O strategie
pentru creºterea bugetului din
venituri proprii?
S.M.: Dacã vorbim despre
anul în curs, nu trebuie sã trecem peste ceea ce s-a întâmplat
anul trecut. Am fãcut un pas înainte cerut atât de legislaþia naþionalã, cât ºi de cea internaþionalã. Am reuºit sã ne transformãm din regie autonomã în societate cu rãspundere limitatã,
lucru cerut încã din anul 1998.
Am reuºit, pentru prima datã, sã
deþinem licenþã pentru traseele
din municipiul Craiova. Este
pentru prima datã când RAT

la bugetul propriu al RAT
Craiova, ne dorim fie din fonduri proprii, fie din fonduri
dintr-un parteneriat cu anumite firme, condiþii bune ºi
în staþiile de autobuz. Este
nevoie ca un numãr mare de
staþii sã beneficieze de spaþii
de aºteptare. De altfel, aºa
cum cred cã i-ar sta bine Craiovei, noi avem un sistem de
ticketing care nu funcþioneazã aºa cum ne dorim. Nu
funcþioneazã întrucât nu este
extins asupra întregii flote ºi
ne dorim foarte mult implementarea acestuia. Prin acest
sistem cetãþeanul poate fi ºi
informat, atât în interiorul
mijloacelor de transport, cât
ºi în staþii. Acestea sunt, în
linii mari, planurile pentru
anul în curs.
8 - 14 februarie 2017
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SPECIAL
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

P

Râmnicu
Râmnicu Vâlcea:
Vâlcea:
Societatea
Societatea civilã
civilã
aa încheiat
încheiat protestele
protestele

Timp de ºase zile,
circa 5.000 de adulþi ºi
copii au participat la
mitinguri contra Ordonanþei 13.
de Marielena Popa

P

rotestele societãþii civile din judeþul Vâlcea
faþã de Ordonanþa de
Urgenþã nr.13 datã de Guvernul
Grindeanu au încetat luni, 6 fe-

bruarie - au anunþat pe paginile
de socializare câþiva dintre participanþii la aceste manifestãri.
Ei au considerat cã protestele
lor ºi-au fãcut efectul, ca atare,
au decis sã se retragã. „Societatea civilã ºi-a încheiat misiunea din moment ce ordonanþa a
fost abrogatã”, a precizat pe facebook Bogdan Þigaret, unul
dintre cei mai activi protestatari.
Timp de ºase zile, circa 5.000
de oameni au manifestat pe strãzile municipiului Râmnicu Vâl-

foto: Nicoleta
Nicoleta Ene
Ene
foto:
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cea faþã de Ordonanþa de Urgenþã pentru modificarea Codului
Penal ºi a Codului de Procedurã Penalã. Ei au pichetat clãdirile administrative ale municipiului ºi judeþului, precum ºi
sediul PSD.
O parte dintre protestatari sau constituit într-o structurã adhoc, pe care au numit-o Miºcarea Civicã Vâlceanã.
La mitingurile ce s-au desfãºurat paºnic au participat sute de
copii, aduºi de pãrinþii lor. Protestele au fost susþinute ºi de
câþiva jurnaliºti. Nicoleta Ene,
corespondent Europa FM, a
postat pe pagina sa de socializare un comentariu în care explicã: „Îmi pãstrez imparþialitatea ºi echidistanþa în corespondenþele de la faþa locului, nu am
derapaje de limbaj, mã strãduiesc sã redau cât mai fidel ceea
ce se întâmplã în stradã. În rest,
sunt un simplu om care spune
ce gândeºte, sunt o mamã care
doreºte ca fata ei sã nu înveþe
vreodatã «poziþia ghiocel»”.
Nicoleta Ene este autoarea unor
fotografii-document cu micii
participanþi la protestele din
Râmnicu Vâlcea.

HABEMUS BUGET!

ânã ne lãmurim când
ºi cum se terminã
fil-mul politic românesc „Rãzboi ºi Pace“, iatã
cã apare ºi o veste bunã: România are buget! Mai bine
ceva mai târziu decât,
Doamne fereºte, deloc, bugetul de stat ºi bugetul asigurãrilor sociale de stat au
fost adoptate de cãtre Parlament. Dincolo de criticile
dogmatice ale unei opoziþii
setate sã vadã în negru tot
ceea ce vine de la guvern,
bugetul pe 2017 are soluþii
certe pentru creºterea calitãþii vieþii românilor ºi pentru pãstrarea echilibrelor
macroeconomice, a þintelor
precizate de Tratatul de la
Maastricht.
Bugetul este construit pe
o creºtere economicã anualã de 5,2%, cifrã indicatã de
mai toate previziunile instituþiilor de profil din þarã ºi
din afara þãrii. Deficitul bugetar se va încadra sub þinta
de 3%. Inflaþia medie anualã va fi sub 1,5 %. Câºtigul
mediu salarial va fi de 2.274
de lei, iar cursul mediu al
euro va fi 4.46 lei/euro.
Bugetul creeazã condiþii
de dezvoltare economicã
(cheltuielile de investiþii fiind mai mari cu cca 1%, iar
iniþiativa economicã încurajatã prin reducerea taxelor ºi
impozitelor, prin facilitãþi de
reinvestire a profitului ) ºi
de creºtere a numãrului de
angajaþi (un plus de 4,3%).
Rata ºomajului va coborî
sub 4,4%, fiind printre cele
mai mici din Uniunea Europeanã. Salariul minim
creºte la 1.450 de lei. Pensia minimã creºte cu 120 lei,
de la 400 la 520 de lei. La 1
iulie, punctul de pensie va
ajunge la 1.000 lei. Studenþii au gratuitate la transportul pe calea feratã. CASS
este eliminatã pentru toate
pensiile ºi de asemenea impozitul pe venit pentru pen-

siile sub 2.000 lei.
Alocãrile bugetare au
crescut consistent pentru
domenii strategice: educaþie, sãnãtate, agriculturã,
dezvoltare localã, apãrare ºi
transporturi. România are
aºadar un buget menit sã
aducã ÎNCREDERE: a cetãþenilor într-o viaþã mai
bunã, a investitorilor autohtoni ºi strãini în economia
româneascã.
Am vãzut preocupãrile
exprimate public de cãtre
primari din judeþul Dolj, de
toate culorile politice, ºi faþã
de posibilitãþile reale care
vor exista în buget pentru
dezvoltarea comunitãþilor
pe care aceºtia le conduc.
Vreau sã le spun, ºi pe
aceastã cale, cã Bugetul pe
care l-am adoptat oferã soluþii bugetare ºi mecanisme
complementare bugetului
prin care þintele lor de dezvoltare vor putea fi atinse,
pas cu pas. Totul va fi fãcut
transparent ºi cu respectarea prioritãþilor în materie
de dezvoltare localã. Cred
cã, în aceastã realitate, a
nevoii de dezvoltare, trebuie consumate energiile
noastre ale tuturor ºi nu în
rãzboaie politice fãrã de
sfârºit.
P.S. Dezvoltarea îºi croieºte greu drumul într-o
lume a crizelor ºi conflictelor politice ºi instituþionale. De aceea, ALDE, prin
vocea preºedintelui sãu,
Cãlin Popescu Tãriceanu, a
lansat Iniþiativa România
Dialogului. Prin aceastã
iniþiativã, noi, cei din
ALDE, dorim rezolvarea
durabilã ºi cât mai rapidã
a tuturor problemelor de pe
”agenda conflictelor” dintre puterile din statul român. Tocmai pentru a ne
canaliza TOÞI, TOATE
energiile în direcþia dezvoltãrii.
www.indiscret.ro
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Compania de Drumuri
iese în calea autostrãzii
Craiova - Piteºti
de Dan Olteanu

P

roiectul, intitulat
„Sporire capacitate
trafic DN 65 km
5+210 - km11+500“, vizeazã, în principal, mãrirea numãrului de benzi de circulaþie de la o bandã pe fiecare
sens, la câte douã benzi pe
fiecare sens, cu menþiunea
cã acest lucru existã deja pe
o porþiune de 2,2 kilometri.
Compania estimeazã cã,
pentru achiziþionarea terenurilor necesare, va trebui sã
achite peste 250.000 de
euro. Conducerea instituþiei
considerã cã, prin lãrgirea
drumului la patru benzi,
„traficul se va fluidiza ºi se
vor reduce costurile de
transport, consumul de carwww.indiscret.ro

Cum lucrãrile de construire la mereu promisa
autostradã Craiova - Piteºti sunt încã la ani
buni depãrtare, CNADNR vizeazã sã rezolve
problema traficului pe DN 65 printr-un proiect
de aproape 5 milioane de euro. Mai exact,
compania de drumuri vrea mãrirea numãrului
de benzi de circulaþie la câte douã pe sens,
montarea de separatoare de sens ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de acces de pe drumurile adiacente în vederea sporirii siguranþei traficului.
Prin acest proiect, CNADNR ar rezolva ºi una
dintre marile probleme cu care se confruntã
acum autoritãþile judeþene, anume amenajarea
unui sens giratoriu în dreptul Aeroportului
Craiova.
buranþi precum ºi costurile de
întreþinere ºi reparaþie ale vehiculelor. De asemenea, va
creºte nivelul de deservire a tuturor localitãþilor de pe traseu
ºi a localitãþilor adiacente, se
vor îmbunãtãþi condiþiile de acces, creându-se astfel condiþii

pentru dezvoltarea economicã
a zonei pe termen mediu ºi va
spori siguranþa traficului“.
Costurile pentru implementarea proiectului ar urma sã se
ridice la aproximativ 5 milioane de euro, banii urmând sã
vinã de la bugetul de stat.

Giratoriu la Aeroport Rigole acoperite
Dupã cum spuneam, unul ºi podeþe
dintre obiectivele acestui proiect este acela de a veni cu o reabilitate
soluþie pentru problema traficului care vizeazã accesul cãtre
Aeroportul Internaþional Craiova. În ultimii ani, odatã cu introducerea unui numãr mare de
zboruri sãptãmânale, accesul cu
autoturisme cãtre parcarea aeroportului s-a transformat întrun coºmar pentru ºoferi. Autoritãþile judeþene au vorbit deseori despre soluþii care sã rezolve aceastã problemã, însã,
pânã acum, ea a întârziat sã aparã. Conform proiectului
CNADNR, soluþia ar fi un sens
giratoriu, prevãzut a fi realizat
la intrarea din dreptul zonei de
îmbarcare pasageri. Totodatã,
un giratoriu ar urma sã fie construit ºi la intersecþia cu DJ652A
- drumul spre comuna Cârcea.

Proiectul prevede, de asemenea, realizarea de rigole
acoperite pentru zona intravilanã ºi ºanþuri pereate în extravilan care sã preia apele
pluviale. În plus, podeþele
existente pe traseu ar urma sã
fie decolmatate ºi curãþate,
precum ºi înlocuirea ºi completarea parapeþilor în zonele
de risc.
De asemenea, tot pentru
sporirea siguranþei traficului,
sensurile de circulaþie ar urma
sã fie separate printr-un separator fizic denivelat care va
elimina virajul la stânga, una
dintre manevrele care au stat
la baza celor mai multe dintre accidentele înregistrate pe
acest sector de drum.
8 - 14 februarie 2017
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Canalizarea a
„îngropat” primãria

SPECIAL

de Mihaela Bobaru

C

urtea de Conturi a dat
publicitãþii raportul verificãrilor fãcute la instituþiile bugetare din judeþul
Olt. Nu micã a fost mirarea când
s-a aflat nivelul sumelor bugetare scurse, cu bunã ºtiinþã sau
din prostie, în contul unor firme, multe dintre ele ,,de casã”.
Dacã ar fi sã inventariem gãurile descoperite, ne-ar trebui
câteva ediþii de ziar, aºa cã ne
vom opri doar la cele mai interesante nereguli constatate de
inspectori, cu prejudicii de top.

Primãria Slatina,
pãgubitã pentru
tunsul ierbii
Primãria Slatina a fost prejudiciatã cu 3,5 milioane lei de firma care s-a ocupat în ultimii ani
de întreþinerea spaþiilor verzi, a
locurilor de joacã ºi a artezienelor din municipiu. Descoperirea
au fãcut-o inspectorii Curþii de
Conturi în urma misiunii de audit de anul trecut. În urma acestei constatãri, noua conducere a
administraþiei locale a reziliat
contractul de concesiune cu firma. Ca sã nu fie nevoitã sã se
poarte prin instanþã cu Rupiahul patronat de fostul primar Darius Vâlcov pentru despãgubiri
uriaºe, s-a ajuns la o înþelegere.
Nimeni nu ºtie sã spunã cât va
plãti municipalitatea pentru rezilierea pe cale amiabilã a contractului. Cert este cã acesta nu
va mai rãmâne în vigoare alþi
aproape 20 de ani, în care ar fi
supt de la buget peste 150 de
milioane de euro din cele 200 de
milioane pentru care fusese încheiat. Cum a prejudiciat firma
edilului ajuns ministru al finanþelor ne spun inspectorii Curþii
de Conturi: pe facturarea de ser-
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vicii fie neefectuate, fie prost
executate. Când ºi cum va vi
acoperitã gaura de la buget cauzatã de Rupiah, cu complicitatea unor funcþionari din Primãria Slatina, nimeni nu poate spune. Deocamdatã, municipalitatea
a decis sã acþioneze în instanþã
raportul Curþii de Conturi. Dacã
el va rãmâne definitiv, se va încerca executarea firmei, dacã nu
va intra în lichidare pânã atunci
pe ghinionul angajaþilor care au
semnat devizele de lucrãri. Potrivit legii, dacã firma nu mai
poate fi executatã, primãria îºi va
recupera paguba de la propriii
angajai care ar putea fi acuzaþi
ºi de abuz sau neglijenþã în serviciu. Despre acest celebru contract de concesiune încheiat de
municipalitate în urmã cu mai
bine de ºapte ani cu firma Rupiah, despre preþurile practicate
de societatea controlatã de primarul care ºi-a pus semnãtura.
Indiscret în Oltenia a scris la vremea respectivã, iar Raportul
Curþii de Conturi nu face altceva acum decât sã confirme cele
consemnate de noi.

Inspectorii
au numãrat
ºi florile de la spital
Cu flori achiziþionate de 1,2
miliarde lei vechi, Spitalul Slatina ar fi trebuit sã aibã la poartã o adevãratã grãdinã botanicã. Însã mirosul de flori a fost
adulmecat doar de cãtre inspectorii Camerei de Conturi Olt,
care au identificat cum florile de
la poarta unitãþii sanitare, dar ºi
materialele folosite la reabilitarea Urgenþelor au fost achiziþionate la preþuri mult mai mari,
„care nu corespund realitãþii de
piaþã”. Prejudiciul se ridicã la
840.000 de lei, iar abaterile financiare la 394.000 de lei.
Constatãrile inspectorilor de
la Curtea de Conturi ne fac sã
credem cã lui Andrei Iordache,
manager al Spitalului Judeþean
de Urgenþã Slatina, îi place frumosul. Acest lucru se poate deduce ºi din activitatea sa managerialã când Secþia de primire
urgenþe ºi-a schimbat radical
înfãþiºarea, devenind una modernã, cu o nouã arhitecturã

peisagisticã a intrãrii principale. Ceea ce nu s-a vãzut a fost
însã ºi cheltuiala. Client bogat,
cã doar lucreazã cu banii statului, iar acolo unde sunt bani
publici e ºi dare de mânã, spitalul slãtinean a fost „muls” cu
840.000 de lei mai mult, spun
reprezentanþii Curþii de Conturi
în sinteza rezultatelor acþiunii
de audit desfãºuratã. Potrivit
raportului, prejudiciul se datoreazã în mare parte pentru: efectuãri de plãþi nelegale reprezentând contravaloarea materialelor înscrise în situaþiile de platã
la preþuri supraevaluate faþã de
preþurile practicate pe piaþã de
furnizori, la obiectivul de investiþii „Extindere ºi modernizare
Secþie Primire Urgenþe Spitalul
Judeþean Slatina” - 573.000 lei;
la obiectivul de investiþii „Reabilitare ºi modernizare Secþie
Primire Urgenþe”- 131.000 lei;
a neconstituirii garanþiei de
bunã execuþie pentru contractul
de furnizare nr. 7173/2014, în
cuantum de 5% din valoarea
totalã a contractului, fãrã TVA
- 150.000 lei etc.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuþie bugetarã ale Primãriei Coloneºti
s-a desfãºurat în perioada august-septembrie 2016, printre
altele, inspectorii Curþii de
Conturi identificând „efectuarea de plãþi nelegale reprezentând contravaloarea lucrãrilor
neexecutate privind montaj utilaje tehnologice în staþiile de
epurare Coloneºti, Vlaici,
Chelbeºti, Cîrstani ºi Guieºti în
cantitatea facturatã ºi plãtitã,
aferente obiectivului de investiþii ,,Introducere canalizare
comuna Coloneºti”, prejudiciul ridicându-se la 2,67 milioane lei. Totodatã, s-a stabilit
ºi un prejudiciu de 23.000 de
lei, rezultat din „efectuarea de
plãþi necuvenite reprezentând
contravaloarea serviciilor neefectuate privind supravegherea execuþiei lucrãrilor în cantitatea facturatã ºi plãtitã, aferente obiectivului de învestiþii
,,Introducere canalizare comuna Coloneºti”.

Brazde… financiare,
trase de… motoare
Primãria Izbiceni a fost luatã la puricat de inspectorii Curþii de Conturi în perioada iunie- iulie 2016, iar rezultatul a
scos la ivealã mai multe nereguli privind folosirea ºi cheltuirea banului public. Ce nu sa putut justifica au fost carburanþii consumaþi. Potrivit raportului de control, s-a identificat „efectuarea de cheltuieli
de capital pe baza unor documente care nu confirmã exactitatea sumelor datorate, ca urmare a lipsei datelor ºi informaþiilor prevãzute de normele
legale referitoare la tipul lucrãrilor executate pe categorii de
lucrãri, articole de deviz defalcate pe materiale, manoperã,
utilaje, transport atât cantitativ
cât ºi valoric, pentru a dobândi
calitatea de documente justificative”– prejudiciu 1,057 milioane lei, precum ºi „neconstituirea garanþiei de bunã execuþie pentru lucrãrile executate
la obiectivul de investiþii „Canalizare comuna Izbiceni, judeþul Olt”.
Curtea de Conturi Olt a stabilit, în urma verificãrilor fãcute anul trecut la 38 de primãrii
din judeþ, un prejudiciu de 12,7
milioane lei. Dupã Primãria Slatina, campioanã la gãurit bugetul, pe podium au urcat ºi administraþiile locale din Coloneºti ºi Izbiceni.
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE
de Florentin Gust

Contribuabilii craioveni,
cu ochii pe bonificaþia de 10%
În prima lunã a anului
curent, în casieriile
Direcþiei impozite ºi
taxe din cadrul Primãriei Municipiului Craiova au ajuns sume de
bani aferente încasãrii
unui numãr de 11.145
de roluri (creanþe
fiscale ºi nefiscale).
Gradul de colectare al
taxelor ºi impozitelor
din 2016 este de
aproximativ 68%,
contribuabilii care se
grãbesc sã-ºi plãteascã dãrile cãtre stat
primind ºi în acest an
bonificaþia de 10%.
de Octavia Hantea

C

raiovenii vor trebui sã
plãteascã aceleaºi sume
de bani pentru acoperirea taxelor ºi impozitelor locale aferente anului 2017, dupã ce
Consiliul Local al Municipiului
Craiova a decis ca aceste dãri
sã rãmânã la nivelul celor de
anul trecut. Excepþie de la
aceastã hotãrâre fac clãdirile nerezidenþiale ºi clãdirile vechi ºi
neîngrijite. Astfel, pentru „clãdirile nerezidenþiale a cãror valoare a fost actualizatã în ultimii trei ani faþã de anul de referinþã, impozitul se ajusteazã prin
aplicarea cotei de 23%, faþã de
33% cât era în 2016. Pentru anul
2017 se majoreazã cu 500% impozitul pentru clãdirile ºi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova”, se aratã într-o informare a
Direcþiei impozite ºi taxe din
cadrul Primãriei Craiova.

Peste 11.000
de creanþe achitate
în ianuarie
Conform bilanþului Direcþiei
impozite ºi taxe din cadrul Primãriei Municipiului Craiova, de
la începutul anului ºi pânã în
prezent au fost achitate nu mai
puþin de 11.145 de creanþe fiswww.indiscret.ro

cale ºi nefiscale. Craiovenii ºi
agenþii economici din municipiu, care se grãbesc sã îºi achite dãrile, vor beneficia ºi în
acest an de bonificaþia de 10%.
Potrivit reprezentanþilor DIT
Craiova, pentru taxa de parcare, în cuantum de 40 lei/an, nu
se aplicã reducerea de 10%.
Aceastã reducere se acordã la
impozitele datorate pe clãdiri,
terenuri ºi mijloace de transport.
Totodatã, conform prevederilor
legale, pentru plata taxelor ºi
impozitelor locale sunt douã termene limitã - 31 martie ºi 30
septembrie a.c., care, odatã depãºite, duc automat la „încãrcarea” plãþilor ce trebuie efectuate cu majorãri de întârziere în
cuantum de 1% pe lunã sau
fracþie de lunã, pentru valoarea
debitelor restante.

Grad de colectare
de 68%
Cât priveºte situaþia încasãrilor fãcute în anul 2016, potrivit aceluiaºi bilanþ al DIT Craiova, au ajuns în bugetul local
nu mai puþin de 140.072.000 de
lei, gradul de colectare înregistrat la data de 25 ianuarie a.c.
fiind de 68%. ªi în acest an,
cetãþenii ºi agenþii economici
care îºi deruleazã activitatea în
Craiova primesc plicuri prin
poºtã, fiind înºtiinþaþi cu privire la situaþia impozitelor ºi taxelor datorate. Pe de altã parte,
cei care înregistreazã datorii vor
fi înºtiinþaþi prin somaþii sã îºi
achite dãrile.

Plãþi on-line sau la
casieriile instituþiei
Direcþia impozite ºi taxe a
Primãriei Municipiului Craiova
a pus la dispoziþia contribuabililor mai multe modalitãþi de
platã. Astfel, cei care vor sã evite cozile de la ghiºeele de plãþi
ale Direcþiei impozite ºi taxe
Craiova au la dispoziþie varianta plãþii electronice (prin internet banking), a punctelor de lucru ale bãncii BRD (pentru municipiul Craiova), pagina de in-

ternet www.ghiseul.ro, plata
prin mandat poºtal sau cea prin
ordin de platã. Contribuabilii
care însã doresc sã achite cu numerar, pot face plata la sediul
direcþiei sau la punctele de încasare ale instituþiei. Începând
cu anul 2016, DIT are mai multe astfel de puncte: punct de încasare Calea Bucureºti nr. 51C
(Piaþa centralã) în zilele de luni,
marþi, joi ºi vineri, între orele
08:30 – 16:00, ºi miercuri, orele 08:30-18:00; punct de încasare str. Mitropolit Firmilian nr.
14 de luni pânã vineri, orele
08:30 – 16:00; punct de încasare Craioviþa Nouã (Bulevardul
Oltenia Bl.65A1- parter), de
luni pânã vineri, orele 10:30 –
18:00; punct de încasare Brazda (str. Doljului, nr.37, Bl. G4,
parter), de luni pânã vineri, orele 10:30 – 18:00; punct de încasare Rovine (str. Nicolae Iorga, nr.31, Bl. E1, parter), de luni
pânã vineri, orele 10:30 –
18:00; punct de încasare 1 Mai
(str. Independenþei nr. 12, Bl.7,
parter), de luni pânã vineri, orele 10:30-18:00; punct de încasare Lãpuº (Calea Bucure’ti,
nr.137, Bl.T6, parter), de luni
pânã vineri, orele 10:30 –
18:00.

2015 plãþi prin
sistem on-line
Referitor la modalitatea plãþii impozitelor ºi taxelor din faþa
calculatorului, locuitorii Craiovei au fãcut, în anul 2016, nu
mai puþin de 2015 astfel de plãþi.
Suma totalã provenitã din taxe
ºi impozite achitate anul trecut,
prin „ghiºeul.ro”, este de
474.805.000 de lei. În prima
lunã a anului curent, nu mai
puþin 493 de de persoane au ales
varianta „ghiºeu.ro”. Contribuabilii care se înscriu pe portalul ghiºeul.ro primesc în email
numele de utilizator ºi parola,
timpul de aºtepare fiind diferit,
cu menþiunea cã sunt persoane
care le-au primit în mai puþin de
o orã de la data solicitãrii, dar
ºi cazuri în care durata de aºteptare s-a întins pânã la 10 zile.

D

De unde atâta urã?

e ce am ajuns sã ne
urâm român cu român? Cum am ajuns sã
fim atât de dezbinaþi în propria
þarã? Cine se joacã cu noi ºi ce
urmãreºte? Sunt întrebãri pe
care trebuie sã ni le punem, indiferent de statutul social, nivelul de pregãtire, nivelul de
venituri, vârsta pe care o avem
sau cum suntem îmbrãcaþi.
„Deºteaptã-te, române, din
somnul cel de moarte” este primul vers din imnul naþional.
Trebuie sã ne deºteptãm pentru cã, aºa cum spune versul,
somnul poate fi de moarte!
Dar cum am ajuns aici?
Este foarte simplu ºi comod
sã aruncãm vina la alþii, dar
este timpul sã privim fiecare în
propria conºtiinþã, sã vedem
dacã nu cumva prin egoism ºi
nepãsare fiecare dintre noi are
o pãrticicã de vinã.
Manipularea oamenilor se
practicã de când lumea ºi va
dãinui cât va mai fi lumea. Eu
mã întreb, ce se întâmplã cu
noi în aceste zile este manipulare sau constrângere? Constrângerea maselor prin butoane ºi nu prin convingeri.
Aceasta este cea mai simplã
metodã pentru dezbinare ºi îndeplinirea propriilor obiective.
Este mai simplã ca manipularea, ºi asta pentru cã în aceastã
situaþie nu ai nevoie de lideri
care sã insufle aspiraþii, iar
României îi lipsesc cu desãvârºire.
Vedem ºi simþim: copii care
se întorc împotriva pãrinþilor,
bãtrâni împotriva tinerilor, angajaþi de la privat împotriva
celor din sectorul bugetar ºi
invers, medici contra profesori, iar exemplele pot continua. Dezbinare mai mare în
societatea româneascã ºi în
sufletele românilor nu a existat
de la Revoluþie pânã astãzi.
Temele care ne înrãiesc sunt
diverse, dar aceleaºi personaje la butoane. În România politicã nu existã dreapta ºi stânga. Existã personaje care îºi
arogã o apartenenþã doctrinarã în funcþie de conjuncturã.
De fapt, ce avem?
Avem niºte personaje politice care au butoane de constrângere a populaþiei pe care
ar trebui sã o reprezinte, nu sã
o dezbine. Dar, din neputinþã,
ele constrâng... e mai uºor decât sã reprezinte. Atunci când
existã un lider, acesta dã aspiraþii segmentului pe care îl reprezintã. Personajele politice

seci în viziune apeleazã la constrângeri.
Avem o aºa-zisã stânga care
are butonul numit angajat la
stat ºi prin acest buton practic
se joacã cu o masã importantã
dintre români.
Avem butonul numit mediul
privat sau multinaþionale prin
intermediul cãruia o aºa-zisã
dreapta se joacã, apãsând pe
el când are nevoie. ªi, precum
prea bine s-a putut observa în
ultimii doi ani, mai avem un
al treilea buton, diaspora. Angajaþii de la stat tac, de teama
directorului: “Ai grijã ce zici,
cã de mâine tot cu mine rãmâi
ºi s-ar putea sã nu mai avansezi sau chiar sã facem restructurãri!” Vã sunã cunoscut? În
mediul privat vine patronul ºi
spune: “Firma noastrã, cu mãsurile date de acest guvern, o
sã aibã probleme”.
Se speculeazã egoismul ºi
ajungem chiar sã îl urâm pe
fratele român, repetându-i celui de la stat cã cel de la privat
este cel care scoate profitul ºi
este îmbuibat, spunându-i celui de la privat cã cel de la stat
este cel care toacã banii pe
care el îi plãteºte prin taxe ºi
impozite. Mai avem un al treilea buton cu care se joacã politicienii, diaspora. Despre
aceºti români s-a repetat cã nu
trãiesc aici cu noi, în aceste
condiþii nu au dreptul sã îºi
exprime pãreri despre ce se
întâmplã în þarã.
Pentru cã România încã din
anii 90 nu a avut lideri, ci oameni care s-au pus în faþa unor
butoane, a fãcut ca astãzi
“puii” celor din 90 sã se joace
cu butoanele, dezbinând românii. ªi uite-aºa, niºte pãpuºari
se joacã cu butoanele numite
stat, privat ºi diaspora, aducând românii sã se urascã între ei. Astfel, fiecare român din
dreptul fiecãrui segment se
simte nedreptãþit ºi crede cã
din cauza celuilalt nu trãieºte
el mai bine.
Eu încã am speranþa unei
zile în care angajatul de la stat
nu îl va mai invidia pe cel de
la privat, iar angajatul de la
privat nu îl va mai blama pe
cel de la stat. O sã vinã aceastã zi, atunci când angajaþii din
mediul privat ºi cei din sectorul de stat, precum ºi tinerii,
vor înþelege cã suntem o singurã þarã, iar politicienii vor fi
lideri.
Prin urã nu putem reconstrui
o naþiune, asta e CLAR!
8 - 14 februarie 2017
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ACTUALITATE

Primãria Râmnicu Vâlcea
organizeazã concurs
pentru consilier, clasa I

P

rimãria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea unei funcþii publice de execuþie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea de:
consilier, clasa I, grad profesional principal – Unitatea Localã de Monitorizare – Direcþia Dezvoltare Localã.
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeþul Vâlcea, în data de 6 martie 2017, ora 10.00 proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea
a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeþul
Vâlcea. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008.

Condiþiile de participare la concurs

- Condiþii de studii: studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþe inginereºti;
- Condiþii de vechime: minimum 5 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice.
Relaþii suplimentare privind condiþiile de participare la concurs,
bibliografia pentru concurs se pot obþine la sediul Primãriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe site-ul www.primariavl.ro. ºi la nr.
de telefon : 0250.736.080.

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.

Publicitate

Publicitate

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.

8 - 14 februarie 2017
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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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Arhiepiscopia Râmnicului daruri pentru asistaþii
de la Centrul de reabilitare
neuropsihicã Mãciuca
n ziua praznicului Întâmpinãrii Domnului, persoanele asistate în cadrul Centrului de recuperare ºi reabilitare
neuropsihicã Mãciuca au primit
daruri din partea Arhiepiscopiei
Râmnicului.
La activitatea filantropicã,
organizatã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie ºi coordonatã de cãtre
Pãrintele Protoiereu Ion Dincã,
au participat preoþi din Protoieria Râmnicu Vâlcea, doamna
asistent social Viorica Adriana
Iancu, reprezentanta Sectorului
social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu
Vâlcea, Secþiile teologie ºi ºtiinþe sociale, ºi membri ai Grupului catehetic Sfântul Ioan Botezãtorul, coordonat de cãtre Pãrintele Nicolae Preoteasa. Beneficiarii centrului au primit lenjerii de pat noi, articole de îmbrãcãminte, produse de patiserie, fructe ºi alimente de bazã.
La alcãtuirea ºi împãrþirea darurilor, au contribuit parohiile
Înãlþarea Domnului - Ostroveni, Goranu, Sfântul Apostol
Andrei ºi Sfânta Cuvioasã Parascheva din Râmnicu Vâlcea.

Î

F

„În sãptãmâna în care i-am
revãzut pe Sfinþii Trei Ierarhi
drept modele de slujire a aproapelui, împreunã cu preoþii, credincioºii din parohii ºi elevii
Seminarului Teologic, i-am vizitat pe semenii noºtri care se
aflã în acest centru de îngrijire,
sprijinind activitatea socialã a
pãrintelui din comunitate, precum ºi activitatea personalului
care le oferã acestora tot sprijinul necesar. Lucrarea socialã a
Bisericii reprezintã continuarea

celei liturgice ºi de aceea astãzi,
în ziua Praznicului Întâmpinãrii Domnului, am împlinit ºi cu
fapta cuvântul de învãþãturã al
Sfântului Grigore Teologul: «Voi, cei ce sunteþi slujitorii lui
Hristos, hrãniþi pe Hristos, îmbrãcaþi-L, primiþi-L, cinstiþiL»”, a precizat Pãrintele Protoiereu Ion Dincã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Centrul de hipoterapie ocnele mari,
listat la bursã

undaþia ”Inimã pentru
Inimã” din Râmnicu
Vâlcea, organizaþie neguvernamentalã reprezentativã
în domeniul protecþiei drepturilor copilului din judeþul Vâlcea, are în portofoliul sãu un
proiect special care îmbinã iniþiativa antreprenorialã cu misiunea pe care o serveºte de 20
de ani: Centrul de hipoterapie
Ocnele Mari, judeþul Vâlcea.
Centrul de hipoterapie este
localizat în staþiunea Ocnele
Mari, judeþul Vâlcea, în imediata apropiere a ºtrandului cu apã
sãratã, face parte dintr-un proiect finalizat parþial în anul 2013
ºi pune în valoare efectele benefice ale hipoterapiei ce apar
printr-o împletire a muncii terapeuþilor cu forþa psihicã, miºcarea ºi afecþiunea capului.
Avem construite spaþii de cazare, cabinete medicale de recuperare ºi urmeazã amenajarea
exterioarã a terenului în suprafaþã de 6.000 mp, construirea
www.indiscret.ro

grajdurilor pentru cai ºi a manejului.
Începând cu luna decembrie
2016, proiectul este listat la
”Bursa Binelui”, platformã creatã ºi susþinutã de Banca Comercialã Românã, în parteneriat
cu Euplãtesc, care aduce împreunã organizaþiile pentru a-ºi
desfãºura proiectele ºi oamenii
care vor sã investeascã în faptele bune din comunitatea lor.
Prin construirea centrului,
Fundaþia ”Inimã pentru Inimã”
oferã suport copiilor cu afecþiuni fizice ºi mentale (ADHD,
autism, sindrom Down etc.), în
procesul de recuperare. O parte
din personalul angajat provine
din beneficiari ai proiectelor
noastre, deveniþi astãzi medici,
psihologi, kinetoterapeuþi ºi
medici veterinari.
Dacã aveþi dorinþã de fapte
bune, un card, minimum 5 lei,
o adresã de e-mail ºi cel mult 2
minute, vã rugãm sã sprijiniþi
iniþiativa noastrã printr-o dona-

þie online urmând link-ul de mai
jos:
https://www.bursabinelui.ro/
BursaBinelui/Proiecte/Centrulde-hipoterapie
Cu ajutorul susþinãtorilor
noºtri, ne-am calificat în etapa
finalã a ”Bursei Binelui”, împreunã cu alte douã proiecte:
- ”Casã pentru suflet” (https:/
/www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Casa-pentru-suflet);
- ”Oglinzi paralele” (https://
www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Oglinzi-paralele).
Fundaþia ”Inimã pentru Inimã”, înfiinþatã în 1997, este
acreditatã ca furnizor de servicii sociale, oferã servicii sociale pentru copii ºi tineri, dezvoltã ºi aplicã conceptul de economie socialã, promoveazã voluntariatul social în rândul tinerilor, susþine ºi sprijinã dezvoltarea comunitãþilor locale unde îºi
desfãºoarã activitatea.

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Þara s-a trezit! Craiova
este la înãlþime!

E

venimentele din ultima
sãptãmânã îmi dau încrederea cã societatea
româneascã a ieºit din amorþire ºi nu se mai resemneazã cu
gândul cã nu poate realiza
schimbãri majore. Românii nu
mai sunt dispuºi sã tolereze
abuzurile guvernanþilor ºi cu
atât mai puþin sã accepte modificãri ce ar îngreuna desfãºurarea procesului de justiþie ºi
condamnarea infractorilor.
Ordonaþa privind modificarea codurilor penale ºi încercãrile coaliþiei PSD-ALDE de
a-ºi albi politicienii cu dosare
penale au reprezentat pragul
maxim de suportabilitate pentru români. Liviu Dragnea ºi
acoliþii sãi au reuºit ceea ce nu
a reuºit nimeni ºi nimic în ultimii 27 de ani, ºi anume determinarea oamenilor sã iasã în
stradã într-un numãr impresionant, militând cu toþii pentru
acelaºi scop. Searã de searã sa ieºit în stradã atât pentru anularea ordonanþei, cât ºi pentru
a se da semnalul cã nu se va
mai accepta ca þara sã fie condusã de oameni dispuºi sã facã
orice pentru a fugi de justiþie.
Craiova nu a fãcut rabat de
ceea ce se întâmplã în restul
marilor oraºe, Piaþa “Mihai
Viteazul” fiind punctul de întâlnire al oamenilor liberi, al
celor care cred în aceleaºi principii ºi aceleaºi valori, al celor
care au înþeles cã, dacã nu ies
acum în stradã, “mai târziu” va
fi mult prea târziu. A impresionat atât numãrul mare de persoane, cât mai ales calitatea
participanþilor, observabilã

foarte uºor dupã uºurinþa ºi
coerenþa cu care vorbeau despre motivul care i-a adus în
piaþã, inteligenþa ºi creativitatea mesajelor, conduita ºi modul de a se raporta la cei din
jur ºi, nu în ultimul rând, preocuparea lor pentru viitorul
acestei þãri.
S-a crezut cã abrogarea ordonanþei va pune capãt manifestaþiilor ce au loc în þarã,
însã acest raþionament s-a dovedit a fi complet greºit: în
ziua în care ordonanþa a fost
retrasã, peste 600 de mii de
oameni au ieºit în stradã sã
militeze pentru statul de drept.
Oamenii nu mai pot avea încredere într-un guvern condus
din umbrã de un mafiot din
Teleorman, cu un premier
aservit ºi cu un ministru al
Justiþiei ce depãºeºte orice limitã a penibilului.
Manifestaþiile ce au avut loc
zilele trecute pot reprezenta
testul final al tranziþiei postcomuniste, iar românii par sãºi fi asumat în totalitate ceea
ce înseamnã noþiunea de cetãþean. Sper ca de acum înainte societatea româneascã sã
fie una proactivã ºi nu doar
una reacþionarã, iar tinerii sã
fi înþeles cã, fãrã implicare
civicã ºi socialã, viitorul lor
poate fi influenþat de o masã
de manevrã hrãnitã cu mãsuri
sociale, dar activã electoral.
O naþiune puternicã se poate clãdi doar cu o societate
civilã puternicã, iar noi alegem în aceste zile ce þarã vrem
sã lãsãm moºtenire generaþiilor viitoare!
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1. Plafonul pentru
microîntreprinderi creºte
la 500.000 de lei
Plafonul de venituri pânã la
care o firmã se poate înscrie
ca microîntreprindere a fost
majorat în ianuarie 2017, prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 3/2017, astfel cã,
începând din februarie 2017,
este consideratã persoanã juridicã microîntreprinderea
care în exerciþiul financiar anterior nu a depãºit venituri
de 500.000 euro, echivalent în
lei.
Prin urmare, societãþile comerciale care au realizat venituri de pânã la 500.000 de
euro în 2016 îºi vor modifica
sistemul de impunere, devenind din februarie 2017 plãtitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor. Singurele firme care scapã de aceastã obligaþie sunt cele care au
capital social de cel puþin
45.000 de lei, ele putând sã
opteze pentru impozitul pe
profit.
În plus, impozitul pe venit
aplicat microîntreprinderilor
cu un singur salariat a fost redus de la 2% la 1% (procent
aplicabil ºi entitãþilor de acest
tip care au mai mult de un salariat), în timp ce microîntreprinderile fãrã salariaþi aplicã,
în continuare, o cotã de impozitare de 3%.

2. Vânzãrile de case
ºi terenuri sub
un anumit plafon,
scutite de impozit
Tot de azi înainte, persoanele
care vând case ºi terenuri sunt
impozitate diferit faþã de pânã
acum, în sensul cã tranzacþiile
sunt scutite de impozit dacã se
încadreazã în plafonul de
450.000 de lei. Cât despre tranzacþiile ce depãºesc aceastã
sumã, lor li se aplicã o cotã unicã de impozitare de 3%.
„La transferul dreptului de
proprietate ºi al dezmembrãmintelor acestuia, prin acte juridice

între vii asupra construcþiilor de
orice fel ºi a terenurilor aferente
acestora, precum ºi asupra terenurilor de orice fel fãrã construcþii, contribuabilii datoreazã un
impozit care se calculeazã prin
aplicarea cotei de 3% asupra
venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileºte prin deducerea din valoarea tranzacþiei a
sumei neimpozabile de 450.000
lei”, scrie în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 3/2017.
Schimbarea modului de impozitare este introdusã de Executiv pentru a încuraja vânzarea caselor ºi terenurilor, astfel
încât sã fie stimulatã industria
de construcþii, în special în ca-

zul construirii de locuinþe. Totodatã, Guvernul vrea ca în acest
fel sã reducã numãrul de muncitori care pleacã în afara graniþelor þãrii.

3. CAS ºi CASS
pentru salariaþi
nu se mai
plafoneazã
Tot începând din februarie,
salariaþii datoreazã CAS ºi
CASS la tot venitul realizat, în
condiþiile în care, în luna ianuarie 2017, aceste contribuþii au
fost plafonate la nivelul a cinci
salarii medii brute.

JURIDICA
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Modificãrile de la 01.02.2017
care îþi
îþi afecteazã
afecteazã afacerea
afacerea
care

Astfel, începând cu veniturile din salarii aferente lunii februarie 2017, plafonul echivalent cu cinci salarii medii brute este eliminat pentru persoanele care obþin venituri din salarii, astfel cã acestea vor plãti
contribuþiile sociale pentru întregul venit realizat.
Mãsura eliminãrii plafonului
echivalent cu cinci salarii medii brute la calculul CASS este
valabilã, tot de azi încolo, ºi
pentru persoanele care obþinexclusivv enituri din investiþii (dobânzi, dividende) sau din alte surse (contracte civile). Automat, aceste persoane nu vor
plãti CASS pentru aceste venituri dacã obþin, concomitent, ºi
venituri din salarii, activitãþi independente, pensii, ºomaj etc.
În ceea ce priveºte contribuþia la pensii, plafonarea bazei
de calcul este valabilã atât pentru contribuþia individualã suportatã de persoana fizicã angajatã (10,5%), cât ºi pentru contribuþia datoratã de angajator(15,8%).
Totodatã, actul normativ pãstreazã plafonarea bazei lunare
la cinci câºtiguri salariale medii brute atât pentru persoanele
fizice care realizeazã venituri
din activitãþi independente ºi
care determinã venitul net anual
pe baza normelor anuale de venit, cât ºi pentru persoanele fizice care realizeazã venituri din
drepturi de proprietate intelectualã, venituri realizate începând cu ianuarie 2017.

Activitate APAVIL în sãptãmâna 30 ianuarie - 03 februarie
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în sãptãmâna 30 ianuarie - 03
februarie 2017 o
activitate intensã în
municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului, prin betonare ºi asfaltare pe strãzile Feþeni nr. 76,
Câmpului nr. 40A, Hogii ºi Fântânii.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 3 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Feþeni nr. 76, Carpaþi nr. 10
ºi Câmpului nr. 40A.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Gora8 - 14 februarie 2017

nu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere în zonele Ostroveni I, II,
III, IV, V, VI, 1 Mai I, II, Libertãþii, Petriºor, Nord (blocurile
24,26,27,28, Bl A-uri ºi B-uri, Bl
N-uri), Sud (64,68, S9, S7/3) ºi
Centru;
- s-a înlocuit conductã de canalizare spartã ºi s-a executat
racord canalizare ºi cãmin pe
strada General Magheru;
- s-au dezgheþat branºamente
pe strãzile Feþeni nr. 50, 73, 75,
Liviu Rebreanu nr. 63, 65, Kalamata nr.26, Drumul Gãrii
nr.136, Carpaþi nr. 10, Bujoreni
nr. 127, Fântânii nr.1, 48, 50, 56
ºi Daniil Ionescu nr.1;

- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în pãmânt a þevilor de canalizare DN
250mm;
- s-a igienizat ºi asigurat zona
de protecþie sanitarã staþii pompe Capela, Dealul Malului,
Aranghel, Islazului ºi Buda.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (strãzile Mihai
Eminescu la blocurile 12, C13,
Aurelian Iustinian Marina nr.
80, b-dul Tineretului la blocurile A12, A16, S2, Lucian Blaga la blocurile A32, A42, I. C.
Brãtianu la blocurile A8/2, A64,

A66, Marin Preda, Luceafãrului ºi Aleea Narciselor);
- Nord (strãzile Henri Coandã la blocul R5BIS ºi Radu de
la Afumaþi nr. 2);
- Sud (Calea lui Traian bl.15
ºi Eleodor Constantinescu nr.
19);
- Centru (strãzile Gib Mihãescu – Sediu Finanþe, Piaþa Centralã blocurile D, E, O ºi Splaiul Mircea Vodã nr. 6);
- Zãvoi (blocurile 1, 2 ºi 5);

- Traian (strãzile Iancu Pop bl.
G3 ºi Mihai Viteazu bl. T1);
- precum ºi pe strãzile Dacia,
Salcâmilor nr. 20, Aurel Vlaicu
bl. N4, Eroilor bl. A17 ºi Colonie Nuci baraca 37.
103 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 103 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 9 documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro

Au început atelierele
de vacanþã, astfel cã
joi ºi vineri, 9-10
februarie, de la ora
19:00, este programat
spectacolul Furtuna,
cu Marcel Iureº. Iar în
week-end intrã în
scenã Vrãjitorul din
OZ ºi Fata babei ºi
fata moºneagului.

pot procura de la Agenþia Teatrului Colibri. Nu existã un
numãr limitat de locuri ºi pot
participa la cursuri copii de
toate vârstele.

J

oi - 9 februarie ºi vineri 10 februarie, de la ora
19:00, este programat
spectacolul Furtuna, de William Shakespeare, cu Marcel
Iureº, Oana Stancu, Geo Dinescu, Mugur Prisãcaru ºi Marin
Fagu, regia Cristian Pepino,
decoruri Remus Alexandru Gabor, costume Raluca Aioniþoa-

ie, muzica Marin Fagu. Furtuna este un spectacol care se
adreseazã publicului de toate
vârstele, prin actori ºi pãpuºi,
într-o notã de fantastic ºi umor
vorbind despre putere ºi destin,
rãzbunare ºi iertare, despre dominaþia binelui asupra rãului.
Preþ bilet Furtuna: 20 lei
(pentru grupurile organizate
preþul biletului este 10 lei).
Sâmbãtã - 11 februarie, ora
18:00, aduce în scenã Vrãjitorul din OZ, un musical pentru
copii, adaptare dupã L. Frank
Baum, scenariul ºi regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia Tãrãºescu – Jianu, muzica
Alexandru Berehoi, coregrafia
Ionuþ Sergiu Anghel. În distribuþie regãsim actorii: Mugur
Prisãcaru, Alis Ianoº, Cosmin
Dolea, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobrescu,
Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu, Alla Cebotari.

D

uminicã - 12 februarie,
de la ora 11:00, facem
cunoºtinþã cu Fata babei ºi fata moºneagului, într-o
dramatizare de Valentin Dobrescu dupã Ion Creangã, Todor Valov, scenografia Stefka
Kyuvlieva, muzica Alin Macovei-Moraru. În distribuþie: Oana
Stancu, Alis Ianoº, Rodica Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Mugur
Prisãcaru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea.
Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului.
Biletele se pot procura de la
Agenþia Teatrului Colibri, de
luni pânã sâmbãtã, orele 10:00
– 13:00 ºi 16:00 – 19:00, iar
duminica, în intervalul 10:00 –
13:00.
www.indiscret.ro

de Virgil Dumitrescu

SPORT

Primãvara
de pe ”Extensiv”

R

Z

eci de copii au dat startul
vacanþei active ºi creative la Teatrul Colibri ºi au
ales sã înceapã sãptãmâna cu
atelierul „Ne distrãm ºi învãþãm”, alãturi de actorii Geo Dinescu ºi Marin Fagu, care i-au
aºteptat pe cei mici cu teatru
interactiv - Poveºtile copilãriei.
Miercuri - 8 februarie, de la ora
10:00, ne bucurãm de „Copii,
poveºti ºi pãpuºi”, cu actorii
Adriana Ioncu ºi Cosmin Dolea; joi - 9 februarie, “Gândim,
rostim, creãm”, împreunã cu
actriþa Ionica Dobrescu, iar vineri - 10 februarie, poposim în
„Laboratorul creativ”, alãturi
de Andreea Melinescu. Atelierele se desfãºoarã în Sala Studio, în serii a câte 50 de minute fiecare, în intervalul 10:00 –
13:00. Preþul unui bilet este 5
lei. Biletele pentru ateliere se
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Crampoane

eluare a sezonului regulat în Liga lui Gino. Ne
vâjâiau urechile de sloganuri ”Jos Guvernul!” ºi ”Hoþii! Hoþii!”, cel din urmã potrivindu-se câteodatã ºi ºmecherilor cu fluier sau fanion. La
debut de Fãurar, eram curioºi sã
constatãm în ce fel reintrarea în
”oficiale” reflectã acumulãrile
din pauza competiþionalã. Indiscret a consemnat pe larg despre
palmaresul amicalelor din
aceastã iarnã al Universitãþii ºi,
spre satisfacþia oltenilor, el e
dãtãtor de speranþe în perspectiva asaltului final, care poate fi
unul strâns dupã înjumãtãþirea
punctelor. Dar despre asta, ceva
mai încolo. La CSU e stabilitate (cel puþin aºa pare), stafful
tehnic nu s-a aruncat în bazinul
cu sau fãrã apã al transferurilor.
Nu au plecat opt jucãtori ca sã
vinã ºapte, pe posturi strãine de
menirea lor. Jocul curge, bãieþii
relaþioneazã, golurile nu se lasã
aºteptate. Într-un amical, au înscris patru. Pe ”Extensiv”, cinci,
în plasa celor de la FC Voluntari, iar numele marcatorilor au
rezonanþã declamativã: Rocha,
Bancu, Bãluþã, Ivan. Bãluþã cu
bis. Cam pe-acolo stau lucrurile ºi în cazul Viitorului, echipa
manageriatã de Rege (la mulþi
ani, Gicã Hagi, din dreptul bornei 52!). Condusã cu 1-0 de
Dinamo, viitoriºtii au întors
dupã o spectaculoasã reprizã a
doua. Investiþiile încep sã dea
roade ºi Hagi culege acum ce a
semãnat, în conotaþie pozitivã.
”Câinii”, care l-au dezlegat pe

Rotariu, încearcã sã se replieze
din mers, însã locul de play-off
le este ameninþat serios de Miriuþã ºi elevii sãi. Aflatã pe locul secund, la patru lungimi de
lider, Steaua continuã încã sã
dibuie dupã formula standard,
Reghe reformeazã pânã se blocheazã. A fãcut 1-1 la Cluj, dar
l-a pierdut instantaneu pentru
urmãtoarea etapã tocmai pe autorul golului, Alibec. ªi-a revenit Astra. Campionii en titre alunecaserã pe tobogan, în contrast
cu urcuºul din Europa League.
Au forþat pe ambe fronturi, iar
sãptãmâna trecutã au smuls,
acasã, un 1-0 cu modesta ASA,
astfel cã s-au instalat pe un izbãvitor loc ºase, ultimul de
play-off, cu un punct peste CFR
Cluj, reinjectatã financiar. În
ceea ce priveºte titlul, Gazeta
Sporturilor acordã Universitãþii
Craiova atât cât mai rãmâne, în
cotaþie medie, din ºansele pe
care le au Viitorul (3,62), Steaua (3,50) ºi Dinamo (3,20).
Adicã 2,75. Machea! Uite, cum
analiza gazetei e fãcutã din perspectiva lotului, a banilor ºi a
fanilor, Craiova aºteaptã cu nerãbdare ciocnirea retur dintre
entitãþile 2,75 ºi 3,50! N-a mai
rãmas prea mult de gâlceavã
pânã la partida România-Danemarca (26 martie), din preliminariile Mondialului rusesc. Reamintim cã, în grupa E,”tricolorii” înoatã din rãsputeri. S-au
agãþat de locul 4, la un punct de
nordici, la douã puncte de locul
2 ºi la 5 puncte de locul 1, Polonia.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Sãptãmânã plinã de
activitãþi în fabrica de
poveºti electroColibri!

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi

Braºoave!

Becali vinde
Omul de afaceri Gigi Becali spune cã vinde toate
business-urile din România,
inclusiv Uzina Mecanicã de
la Drãgãºani. Potrivit lui
Gigi, preþul fabricii de armament este de 10 milioane de
euro ºi ar exista niºte doritori, de aceea ºi negociazã
deja cu mai mulþi investitori
interesaþi. Becali este proprietarul UM din anul 2004,
iar în urmã cu patru ani a
bãgat-o în insolvenþã.

de Marielena Popa

L

ovin a opinat cã nu este
de acord cu „jaful care se
face acum”, cã este prea
multã urã în spaþiul politic ºi cã
soluþia ar fi: „Alegeri anticipate, afarã cu toatã lumea!”
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Înregistrarea care, pânã
marþi, 7 februarie, adunase circa 30.000 de vizualizãri, a fost
postatã pe facebook, în data de
6 februarie 2017, de cãtre Iulian Bulai, deputat USR de
Neamþ.

„Eu sunt primul
care cer alegeri!”
„Pãi crezi cã eu sunt de acord
cu jaful care se face acuma?
Crez cã eu am vrut jaful ãsta?
Pleacã, bã, de-acilea (…) Bã, eu
ºtii ce spun? Alegeri anticipate! Sã vedem care mai intraþi!
Asta vreau, alegeri anticipate!
…De ce? Da, alegeri anticipate, sunt de acord cu alegeri anticipate! Afarã, afarã cu toatã
lumea! Alegeri anticipate, afarã cu toatã lumea, ºi cu asta,

În picioare, în
orice guvernare!
Când fostul prefect de
Vâlcea, Dumitru Cornoiu, a
demisionat de la AJOFM
Vâlcea, cei care îl cunosc
bãiat orientat s-au gândit cã,
e clar, a dat lovitura pe undeva. Cum altfel? Acum
este consilier la Banca Naþionalã a României, cu largul sprijin al guvernatorului
Mugur Isãrescu. Hm, nu
mai e mult ºi la BNR trebuie sã se facã recensãmântul,
cu atâþia piloºi din Vâlcea.
Cum scriam mai an, ºi acum
doi ani, ºi acum trei ani:
„Cornoiu în picioare în orice guvernare!”

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

terminãm bâlciul! (…) Alegeri
anticipate! (…) Bã, nu vedeþi ce
e aici? Nu simþiþi, nu simþiþi? Ce
dracu! N-are rost sã stãm unul
lângã altul, dacã e atâta urã.
Alegeri anticipate ºi…(…) Eu?
Eu sunt primul care cer alegeri!”, a repetat Lovin, evident,
tulburat de parcursul evenimentelor.
Conversaþia are un moment
ilar, în care Lovin le-a reproºat
tinerilor parlamentari USR cã
opoziþia nu a fãcut nimic timp
de 26 de ani.

„Duceþi-vã acolo,
la tribunã!”
Aleºii USR l-au îndemnat pe
parlamentarul vâlcean sã meargã la tribunã ºi sã anunþe cã
doreºte alegeri anticipate. „Naveþi curaj? Aoleu! Duceþi-vã
acolo, la tribunã!”, a spus unul
dintre aceºtia.
Ce a fãcut Dumitru Lovin?
Este posibil ca, în cele din
urmã, sã-ºi fi amintit o celebrã
cugetare: „Un om are nevoie de
doi ani sã înveþe sã vorbeascã
ºi o viaþã sã înveþe sã tacã”.
Confucius!

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.

Pensiunea Siva
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Ce þi-e ºi cu promisiunile
unora ºi altora. Prin 20122013, vuia presa cã în curtea
Maternitãþii din Râmnicu
Valcea urma sã se construiascã un centru de radioterapie; cu ajutorul Centrului de
Tratamente Oncologice din
Hamburg, care promitea o
investiþie de 6 milioane de
euro în acest sens. Erau declaraþiile fostului primar din
Râmnicu Vâlcea, Emilian
Frâncu. Ce braºoave!

Deputatul ALDE de
Vâlcea, Dumitru Lovin
(foto dreapta), ºi-a
fãcut debutul furtunos
în Parlament, dupã ce,
într-o discuþie cu aleºi
ai Uniunii Salvaþi
România (USR),
filmatã de unul dintre
aceºtia, a repetat de
opt ori în circa douã
minute cã vrea alegeri
anticipate.

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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Domnule, nu e altul ca
deputatul PSD Eugen Neaþã. Cum prinde câte un ministru în Parlament, cum îl
bagã cu capu-n pozã. În
poza în care se aflã ºi capul
sãu, evident. Iatã o mostrã,
alãturi de ministrul justiþiei,
sãracul! În ritmul ãsta, simpaticul parlamentar vâlcean
o ajunge pe Marilyn Monroe, cea mai fotografiatã femeie la vremea ei. Numai cã
Monroe nu avea avantajul
de a-ºi face selfie.
O pozã în Piaþa Victoriei,
printre mitingiºti, se poate?
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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Vâlcea: Un deputat ALDE
vrea alegeri anticipate

Indiscreþii
de Vâlcea

Eugen Neaþã,
un fel de
Marilyn Monroe
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