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Autostrada „Speranþei”,

Ludovic Orban
de Cosmin Pretorian
„Vreþi autostradã?... Sã vedem dacã meritaþi mãcar un
drum expres. Pânã atunci,
mulþumiþi-ne cã existã un
drum asfaltat pânã la Bucureºti!“, pare a spune clasa
politicã româneascã oltenilor
care nãzuiesc sã nu mai strãbatã cei 200 de kilometri pânã
la Bucureºti în patru ore, ca
în prezent.

Orban ne-a dat
speranþe
Istoria autostrãzii CraiovaBucureºti este una tristã pentru olteni. Primul care a îndrãznit sã gândeascã o punte
de legãturã între capitala Olteniei ºi capitala þãrii a fost,
culmea, Ludovic Orban, un
ardelean ajuns ministru al
transporturilor în cabinetul
liberal condus de Cãlin Popescu-Tãriceanu. Având în
vedere nivelul de trafic din
anul 2007, când proiectul a
fost dezbãtut, Orban a mers
pe varianta construirii unui
drum expres ºi a introdus-o în
memorandumul semnat la
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privatizarea uzinei de automobile Ford. Ca orice ministru gospodar, liberalul a întocmit o hotãrâre de guvern prin care s-au
aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiþiei ºi finanþarea pentru realizarea studiului
de fezabilitate. Pânã la terminarea mandatului sãu, în 2008, SFul a fost întocmit ºi recepþionat,
rãmânând ca urmãtorul guvern
sã demareze efectiv construcþia
drumului expres Craiova-Piteºti.

De la dreapta
la stânga, toþi o apã
ºi-un pãmânt!
Norocul pãrea sã-i fi luat în
braþe pe olteni dupã alegerile
din 2008, atunci când PD-L-ul
a câºtigat scrutinul, iar la Ministerul Transporturilor a fost
înscãunat un craiovean cu rãdãcini vâlcene. Nimeni nu se gândea cã tocmai un craiovean va
îngropa acest proiect, dar realitatea a fost una cruntã pentru noi
toþi. De la înãlþimea funcþiei pe
care vremelnic a ocupat-o, Berceanu a decretat cã nu se va mai
face drumul expres propus de
Orban, ci o autostradã a Sudu-

Radu Berceanu
lui care sã se întretaie cu actuala autostradã Bucureºti-Piteºti
în apropierea Capitalei. „Nu se
va mai face drumul expres Craiova-Piteºti, care va deveni
acum autostradã. Aceastã autostradã va pleca de undeva din
sudul Craiovei ºi va strãpunge
undeva Autostrada Piteºti-Bucureºti”, a declarat la vremea
respectivã Radu Berceanu, citat de agenþia de presã Hotnews.ro. Dupã cum se poate observa ºi în prezent, proiectul lui
Berceanu, în mãsura în care a
fost unul serios, premisã de care
noi ne îndoim, s-a nãscut mort
din faºã. Din gurã a fost uºor
de realizat, faptic nici în prezent
nu existã un studiu de fezabilitate realist al acestei fantasmagorii edilitare. Berceanu a plecat de la minister, iar despre o
punte de legãturã între Craiova
ºi Bucureºti nu s-a mai discutat
pânã când uriaºa coaliþie USL
nu a ajuns la guvernare. Atunci,
premierul Victor Ponta, flancat
de primarul în funcþie al Craiovei, actualul ministru Lia Olguþa Vasilescu, a jurat cã pânã la

Rãzvan Cuc

încheierea mandatului sãu se va
demara construcþia autostrãzii
mult visate de olteni. „Pânã în
2016 o sã reuºesc sã fac autostrada Piteºti-Craiova“, a declarat premierul Ponta în 2013, citat de adevarul.ro. La rândul
sãu, Lia Olguþa Vasilescu a þinut sã ne asigure pe toþi cã viitorul va fi unul roz: “Am avut
emoþii cã domnul Dragnea (ministrul dezvoltãrii, Liviu Dragnea, n.r.) ar putea sã tragã autostrada de sud pe la Alexandria.
Desigur, ºi aceea era bunã pentru noi, însã mai importantã
pentru noi este autostrada Piteºti-Craiova, pentru cã ne leagã de un alt oraº important pentru industria de maºini, iar Ford
a cerut autostradã care sã ne
lege de Piteºti. Putem spune
acum cã vom avea autostradã
pânã la Constanþa ºi nu mai pot
spune investitorii cã nu pot veni
la Craiova din cauza infrastructurii care nu le permite sã-ºi
scoatã producþia din fabricã”, a
declarat actualul ministru al
muncii, dupã cum ne relevã
mediafax.ro. Ca ºi în cazul co-

legilor întru politicã, democratliberalii, ºi pesediºtii una au
vorbit ºi alta (n-)au fãcut!

Cioloº a vrut!
Între timp, Ponta este doar
istorie, iar Craiova se pregãteºte de alegeri anticipate pentru
postul de primar, fostul edil alegând sã meargã la Bucureºti,
chiar dacã nu pe autostradã.
Speranþele craiovenilor într-o
autostradã au renãscut, culmea,
în timpul mult hulitei guvernãri
tehnocrate. Renunþând la aberaþia propusã de Ponta, realizarea autostrãzii printr-un parteneriat public-privat, Cioloº a
finanþat reactualizarea unui studiu de fezabilitate mai vechi al
acesteia, la încheierea mandatului sãu fiind deja demarate
procedurile de achiziþie a serviciului. Numai cã, odatã cu instalarea guvernului Grindeanu,
lucrurile au intrat într-o zonã de
nebuloasã, nimeni neînþelegând
ce urmeazã sã se întâmple. E
adevãrat, în bugetul propus ºi
aprobat Ministerului Transpor-
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îngopatã de Grindeanu?
Sorin Grindeanu

Plecarea din scaunul de premier a tehnocratului Cioloº ºi înscãunarea guvernului PSDALDE-Minoritãþi, condus de timiºoreanul Sorin
Grindeanu, se lasã cu surprize nu tocmai plãcute pentru craioveni. Conform proiectului de
buget propus de Guvern ºi aprobat de Parlament, soarta autostrãzii Craiova-Piteºti a devenit incertã ca urmare a tãierii semnificative a
fondurilor necesare întocmirii unui studiu de
fezabilitate profesionist. Parcã pentru a crea o
ºi mai mare confuzie, acelaºi buget prevede o
sumã modicã pentru un ipotetic drum expres
Craiova-Bucureºti, menit, probabil, sã înlocuiascã autostrada cu acelaºi nume. Aceastã
schimbare, dacã se va pune în aplicare, îl va
face fericit pe rãposatul, din punct de vedere
politic, evident, ex-ministrul transporturilor
Radu Berceanu, cel care a fost primul politician
doljean care a susþinut cã nu avem nevoie de o
autostradã spre Bucureºti, ci de... Autostrada
Sudului, care sã ne lege de Alexandria lui Liviu
Dragnea. ªi, sigur pe sine, a rupt la propriu
studiul de fezabilitate al drumului expres întocmit pe vremea lui Orban!
turilor, ministrul Cuc a prevãzut pentru studiul de fezabilitate suma de 19 milioane de lei,
însã suma este abia la jumãtatea necesarului estimat de 39
milioane lei. În acelaºi timp,
brusc, guvernul PSD-ALDE a
repus pe tapet varianta unui
drum expres, acelaºi Cuc prevãzând în buget suma de
161.000 lei pentru un studiu de
fezabilitate necesar demarãrii
www.indiscret.ro

construcþiilor acestuia.

Stroe vrea
clarificãri, Gust
ameninþã cã scoate
oltenii în stradã!
„Autostrada Craiova-Piteºti
este în primul rând o necesitate
pentru dezvoltarea economicã a
zonei. Un obiectiv care ar putea transforma Doljul, ºi nu nu-

Ionuþ Stroe
mai, din judeþul cu cei mai mulþi
asistaþi social într-unul în care
ºomajul sã tindã cãtre zero, iar
tinerii sã îºi doreascã sã înveþe
sã profeseze la ei acasã. Aceasta este starea de fapt de la care
pornim. Dacã adãugãm acesteia ºi faptul cã principalul investitor existent în Craiova, respectiv Automobile Ford, îºi dimensioneazã producþia, planul de
investiþii ºi viitorul fabricii în
funcþie de aceast obiectiv, atunci
lucrurile devin ºi mai presante
pentru realizarea autostrãzii.
Am crezut cã existã un consens
general politico-administrativ
pe aceastã speþã. Luând în considerare, însã, toate informaþiile contradictorii din bugetul de
stat, coroborate cu cele existente
deja oficial în sistemul e-licitaþie, am luat decizia de a transmite ministrului transporturilor
o întrebare/interpelare în rãspunsul cãreia sã ne lãmureascã,
de fapt, ce se va face în privinþa
acestui obiectiv în anul 2017.
Am înþeles cã nu este o prioritate de grad 0, deºi pentru doljeni ºi craioveni este de mare
nevoie, dar e obligatoriu sã ne

Florentin Gust
clarifice cum ºi când vom ajunge sã avem o cale de acces vitalã pentru dezvoltarea noastrã“,
a declarat, în exclusivitate pentru Indiscret în Oltenia, deputatul liberal Ionuþ Stroe.
La rândul sãu, politicianul
care poate s-a zbãtut cel mai
mult pentru realizarea acestei
autostrãzi în ultimii ani, fostul
deputat Florentin Gust, este
convins cã nici în urmãtorii patru ani oltenii nu vor avea parte
de o autostradã: „Pentru mine
este foarte clar cã autostrada
Olteniei este ca ºi autostrada
suspendatã a lui Oprescu! Din
punctul meu de vedere, nici
PSD-ul, nici PNL-ul, nu au lideri care sã dea cu pumnul în
masã ºi sã se lupte pentru ceea
ce îºi doresc craiovenii. Oltenii
au înþeles cã o autostradã care
sã lege regiunea de restul þãrii
înseamnã dezvoltare, dar, din
pãcate, politicienii doljeni au
ales sã fluture acest obiectiv
strategic doar în campanie ºi sã
îi ameþeascã pe oameni cu acest
vis frumos. Eu, ca militant înverºunat al proiectului autostrãzii, înþeleg cã existã o singurã

cale pentru ca visul nostru sã
se împlineascã: sã ne dãm
mâna cu toþii ºi sã protestãm
pânã când aceastã autostradã se va face. Ca atare, începând cu luna martie, vom
relua protestul început anul
trecut ºi vom reface lanþul
uman numit simbolic «Oltenia vrea autostradã!»“.
Interesant de subliniat
faptul cã parlamentarii doljeni ai partidului de guvernãmânt s-au ferit sã discute
despre acest subiect în puþinele ieºiri publice pe care leau avut de la adoptarea bugetului. Totuºi, conform
unor surse interne din PSD
Dolj, Claudiu Manda ºi Lia
Olguþa Vasilescu, vicepreºedinte al Senatului, respectiv
ministrul muncii, ar fi purtat discuþii pe aceastã temã
cu premierul Grindeanu ºi ar
fi primit asigurãri cã investiþia va fi susþinutã în perioada imediat urmãtoare de cãtre Guvern. Dar, precum
prea bine s-a vãzut, la olteni,
de la vorbe la fapte este cale
tare lungã!
15 - 21 februarie 2017
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Autoritãþile, în alertã!

ADMINISTRAÞIE
de Marielena Popa

A

ctivitatea platformei
chimice Râmnicu Vâlcea va intra în blocaj
dacã Exploatarea Minierã Râmnicu Vâlcea nu va obþine o nouã
licenþã pentru exploatarea calcarului în zona Bistriþa-Costeºti. Aceastã situaþie a fost generatã de faptul cã o parte protejatã a Parcului Naþional Buila-Vânturariþa se suprapune
zonei miniere. Problemele au
apãrut odatã cu HG 2151/2004
când, prin niºte calcule fãcute
din birou ºi pe care nu ºi le mai
asumã nimeni, 16 hectare de
calcar au fost incluse în parc.

Un demers dificil

Conducerea CJ
Vâlcea solicitã
ajutorul ministrului
mediului ºi ministrului economiei
Zilele trecute, Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, a anunþat
cã a solicitat la cel mai înalt nivel rezolvarea cu celeritate a
acestei situaþii alarmante: „Pentru rezolvarea problemei cu care
se confruntã Sucursala Exploatarea Minierã Râmnicu Vâlcea
în obþinerea unei noi licenþe de
concesiune pentru exploatarea
calcarului, materie primã necesarã menþinerii în funcþiune a
societãþilor de pe platforma chi-

micã Râmnicu Vâlcea – Sud,
preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a solicitat oficial, atât
domnului viceprim-ministru ºi
ministru al mediului, Daniel
Constantin, cât ºi domnului ministru al economiei, Alexandru
Petrescu, sã analizeze ºi sã întreprindã, cu celeritate, demersurile necesare preîntâmpinãrii
unor probleme cu implicaþii
economice ºi sociale foarte grave la nivelul judeþului Vâlcea.
Situaþia, a cãrei rezolvare o solicitã celor doi miniºtri preºedintele Constantin Rãdulescu,
este generatã de suprapunerea,
pe o suprafaþã de cca 16 hectare, a perimetrului ariei naturale
protejate (Parcul Naþional Bui-

la-Vânturariþa, înfiinþat în anul
2004) cu cel minier (cariera
Bistriþa-Costeºti)”, precizeazã
CJ Vâlcea într-un comunicat de
presã.

Soluþia: modificarea
limitelor parcului

Publicitate

Dupã ce, de-a lungul, anilor,
conducerea parcului a acuzat
EM Râmnicu Vâlcea cã prin
activitatea pe care o desfãºoarã
în Bistriþa-Costeºti afecteazã
biodiversitatea zonei, mai ales
din cauza emisiilor solide de
praf survenite în urma extragerilor, s-a ajuns totuºi la concluzia cã trebuie fãcut ceva.
Ca atare, pãrþile au convenit
asupra soluþiei modificãrii limitelor parcului, prin mãrirea suprafeþei acestuia în partea centralã ºi de est, contra scoaterii
în afara ariei protejate a zonei
în discuþie, aflatã în partea de
vest. Cum legislaþia europeanã
este extrem de durã în ce priveºte ariile protejate, rãmâne de
vãzut dacã aceastã soluþie, ce
urmeazã sã fie reglementatã
printr-o hotãrâre de guvern, va
putea fi pusã în practicã.

O arie protejatã poate genera
colapsul economiei vâlcene
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Constantin Rãdulescu a subliniat cã dacã aceastã problemã nu
va fi rezolvatã, reînnoirea licenþei de exploatare care expirã peste trei ani va fi imposibilã:
„Având în vedere cã suprapunerea constatatã afecteazã zona de
dezvoltare a treptelor superioare ale carierei, care trebuie sã
asigure menþinerea capacitãþii de
producþie pe termen mediu ºi
lung, fãrã rezolvarea acestei probleme, obþinerea de cãtre Sucursala Exploatarea Minierã Râmnicu Vâlcea a unei noi licenþe de
concesiune pentru exploatarea
calcarului în zona Bistriþa-Costeºti, este imposibilã. Actuala licenþã a fost aprobatã prin HG nr.
652/04.08.2000 ºi este valabilã
20 de ani.
Deºi în timp au fost întreprinse numeroase demersuri ºi intervenþii, atât la Consiliul ªtiinþific al Parcului Naþional, cât ºi
la Ministerul Mediului, corectarea erorii prin modificarea limitelor ariei naturale protejate
nu s-a realizat. În momentul
actual, s-a gãsit varianta de soluþionare prin modificarea limitelor parcului, în sensul mãririi
suprafeþei acestuia în partea
centralã ºi de est, cu o suprafaþã de trei ori mai mare decât cea
necesarã pentru realizarea lu-

crãrilor miniere, care va fi scoasã în afara parcului naþional în
partea de vest.
De altfel, Consiliul Judeþean
Vâlcea ºi Instituþia Prefectului
– Judeþul Vâlcea au iniþiat ºi
transmis, încã de anul trecut,
Ministerului Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor, proiectul de hotãrâre de guvern privind modificarea limitelor Parcului Naþional Buila-Vânturariþa, stabilite
în anexa nr.1 la Hotãrârea Guvernului nr. 2151/2004, în vederea analizei, avizãrii ºi supunerii spre adoptare. Deoarece de
la rezolvarea problemei suprapunerii ºi pânã la începerea
efectivã a lucrãrilor de exploatare vor fi necesari circa 2 ani
pentru demersurile de obþinere
a licenþei ºi de pregãtire a viitoarei exploatãri, este imperios
necesar sã facem tot ce þine de
noi sã convingem autoritãþile
competente sã soluþioneze
aceastã problemã a Exploatãrii
Miniere Râmnicu Vâlcea”, a
opinat preºedintele CJ Vâlcea.

USG, Oltchim ºi CET,
în pericol
În cazul în care se va închide cariera de calcar, Uzina de
Sodã Govora va trebui sã gãseascã alt furnizor. Uzina cumpãrã anual de la EM Râmnicu
Vâlcea circa 800.000 de tone
de calcar. Oltchim este celãlalt
mare client care achiziþioneazã 120.000 de tone pe an. „Victimã colateralã” va fi ºi CET
Govora, care livreazã abur celor douã societãþi.
www.indiscret.ro

Piperea: “O mare parte 5
din dosarele de abuz în
serviciu, nesoluþionate
încã, se vor închide”

ACTUALITATE

Comentariu al administratorului judiciar
de la combinatul
Oltchim Râmnicu
Vâlcea, dupã ce abuzul în serviciu a fost
dezincriminat tacit,
prin decizie judecãtoreascã, în perioada
guvernului Cioloº.

se vor putea acorda despãgubiri
pentru puºcãrie injustã. Tot noi
le vom suporta, desigur. O mare
parte din dosarele de abuz în
serviciu, nesoluþionate încã, se
vor închide pentru faptã dezincriminatã, inclusiv cele de la
DNA”.

Un fost secretar
de consiliu judeþean
de Marielena Popa
a scãpat de condamnarea pentru abuz
Toþi cei condamnaþi în serviciu
Un sfert din volumul
în baza acestui text
Curtea de Apel Alba Iulia a de activitate al DNA
declarat neconstitu- admis contestaþia la executare va dispãrea
de fostul secretar al
þional vor fi achitaþi depusã
Avocatul Gheorghe Piperea
Consiliului Judeþean Hunedoa-

G

heorghe Piperea, administratorul judiciar al
combinatului Oltchim
din Râmnicu Vâlcea, apreciazã
pe pagina sa de facebook, cã recenta decizie a Curþii de Apel
Alba Iulia în care a recunoscut
cã a fost dezincriminatã infracþiunea de abuz în serviciu (prevãzutã ºi pedepsitã de art.
297 NCP) a creat premisele ca
„toþi cei condamnaþi în baza
acestui text declarat neconstituþional sã fie achitaþi. Tuturor li

ra, Dan Daniel, condamnat definitiv anul trecut la 3 ani de
închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, instanþa
apreciind cã fapta acestuia este
dezincriminatã. Dan Daniel a
fãcut contestaþie la executare ca
urmare a unei decizii a Curþii
Constituþionale, pronunþatã ulterior condamnãrii lui. Tribunalul Hunedoara i-a respins contestaþia, care i-a fost admisã însã
de cãtre Curtea de Apel Alba
Iulia.

ce; mai mult, omul va putea cere
despãgubiri pentru cã a stat în
puºcarie pe nedrept din aprilie
2016 pânã acum; despãgubirile, desigur, le vom suporta noi,
cã magistraþii, nu. Doar au imunitate. Pentru sistemul judiciar,
consecintele sunt drastice. În
baza deciziei nr.405/2016 a
CCR, abuzul în serviciu este, cel
puþin în varianta soluþionatã de
Curtea de Apel Alba Iulia,
dezincriminat tacit. Toþi cei condamnaþi în baza acestui text declarat neconstitutional urmeazã
a fi achitaþi. Tuturor li se vor
putea acorda despãgubiri pentru puºcãrie injustã. Tot noi le
vom suporta, desigur. O mare
parte din dosarele de abuz în
serviciu, nesoluþionate încã, se
vor închide pentru faptã dezincriminatã. Inclusiv cele de la
DNA. Atât de multe, încât, probabil, un sfert din volumul de
activitate al DNA va dispãrea“.

este de pãrere cã decizia de la
Alba Iulia are consecinþe drastice pentru sistemul judiciar: ”Ia
sã vedem ce ne spune nouã Curtea de Apel Alba Iulia. Abuzul
în serviciu a fost dezincriminat
prin efectul neimplementãrii în
45 de zile de la publicare a deciziei CCR nr.405/2016. Pentru
(fostul) condamnat, treaba stã
aºa: fiind achitat, nu numai cã
scapã de puºcãrie, dar ºi de pedeapsa complementarã a interzicerii de a fi ales în autoritãþile
publice ºi în alte funcþii publi-

Publicitate

De fapt,
dezincriminarea
era ceva ce deja
se întâmplase,
din august 2016

www.indiscret.ro

“Abrogata OUG 13/2017
reincrimina abuzul în serviciu.
DNA putea continua sã-ºi construiascã mitul. Doar cã principalul oponent al OUG 13/2017
a fost chiar DNA. Opoziþia contra acestei reglementãri (greºitã, fãcutã pe picior, grãbitã, artificialã, cum vreþi) a fost foarte eficientã. Mai toata lumea s-

a dus dupã fentã, crezând cã
OUG 13/2017 legalizeazã furtul (!?), când, în realitate, dãdea
impresia cã dez-incrimineazã
abuzul în serviciu. De fapt,
dezincriminarea era ceva ce
deja se întâmplase, din august
2016. Acum e nevoie de o reincriminare. Doar cã cei cu dosare soluþionate deja sau cu dosare pe rol vor fi achitaþi. Indiferent de legea nouã, se aplicã legea penalã mai favorabilã. Ia
vedeþi acum cam cine poate profita de aceastã situaþie. ªi vedeþi
cine ºi ce submineazã, de fapt,
statul de drept prin incompetenþã ºi exces de zel”, a conchis
Gheorghe Piperea.
Minuta integralã a judecãtorilor:
„Hotãrâre 20/2017 din
9.02.2017 – DECIDE Admite
contestaþia formulatã de condamnatul Dan Daniel împotriva încheierii penale nr. 154/
16.11.2016 pronunþatã de Tribunalul Hunedoara în dosarul
nr.4754/97/2016, pe care o desfiinþeazã în totalitate ºi, procedând la soluþionarea cauzei: în
baza art.595 alin.1 C.proc.pen.
Rap. la art.4 teza a II-a
C.pen. constatã dezincriminatã fapta prevazutã de art. 297
alin.1 C.pen. rap.la art. 13 ind.
2 din Legea nr. 78/2000 pentru care a fost condamnat contestatorul în dosarul nr. 3230/
97/2015 prin sentinþa penalã nr.
133/21.10.2015 pronunþatã de
Tribunalul Hunedoara, definitivã prin decizia penalã nr. 338/
5.04.2016 pronunþatã de Curtea de Apel Alba Iulia ºi în
consecinþã: Dispune încetarea
executãrii pedepsei de 3 ani
închisoare, a pedepsei complementare a interzicerii exercitãrii pe 2 ani a drepturilor de a fi
ales în autoritãþile publice sau
în orice alte funcþii publice ºi
de a ocupa o funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii de
stat, prevazutã de art .66 alin.1
lit. a, b, art. 66 al .2 C. pen. ºi a
pedepsei accesorii a interzicerii exercitãrii drepturilor prevãzute de art. 66 alin.1 lit.a, b, C.
pen., aplicate prin sentinþa penalã nr. 133/21.10.2015 pronunþatã de Tribunalul Hunedoara, definitivã prin decizia
penalã nr. 338/5.04.2016 pronunþatã de Curtea de Apel Alba
Iulia. În baza art. 275 alin. 3
C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rãmân în
sarcina acestuia. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinta publicã
azi, 9.02.2017”.
15 - 21 februarie 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Academia Românã trage
un semnal de alarmã

C

ã ne jucãm cu focul în
aceste zile, dupã obiceiul casei sau al altor
dependinþe, ne-o spune, clar ºi
aºezat, Apelul celor peste 80
de academicieni cãtre Poporul
Român ºi instituþiile Statului
Român. Documentul, de mare
forþã prin acuitatea ºi transparenþa punctelor de vedere, încât sã priceapã ºi vlãdica ºi
opinca, readuce în discuþie spiritul nostru coagulant ºi cere
”pedepsirea agresorilor” de
cãtre instituþiile în drept. Aºadar, peste 80 de membri ai
Academiei Române, ”îngrijoraþi de evoluþiile interne ºi internaþionale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuã ºi alarmantã încercare de
erodare a identitãþii, suveranitãþii ºi unitãþii naþionale a României, cu multe acþiuni plasate sub semnul globalismului
nivelator sau al unei exagerate «corectitudini politice», dar
ºi cu multe acþiuni îndreptate
direct împotriva Statului ºi
Poporului Român”, trag semnalul cuvenit pentru încetarea
rãzboiului româno-român ce
se poartã într-o recuzitã ºi cu
mijloace sinucigaºe. Picãtura
care, de justeþe, a umplut paharul iureºului popular stârnit
de Ordonanþa 13 nu spalã încercãrile recurente de ”regionalizare” a României sau de
enclavizare pe baze etnice contrare Constituþiei României ºi
tendinþelor de integrare europeanã. Întrucât Apelul dat publicitãþii pe 8 februarie þine de
analizã în timp, iar actualele
megaproteste sunt doar cap-

compasul, Academia Românã
trece în revistã ”realizãrile” obþinute în perioada postdecembristã: rescrierea tendenþioasã
a istoriei, denigrarea simbolurilor naþionale, subminarea
valorilor ºi a instituþiilor fundamentale, corupþia, apariþia
de tensiuni sociale. ªi ne oprim
aci în anul premergãtor Centenarului Marii Uniri, amintit
ºi de preºedintele Klaus Iohannis, convinºi cã nu doar ”românii mei”, ci toþi românii îl
vor serba cum se cuvine. Câþiva dintre semnatarii Apelului
din 8 februarie au ºi sãrit la
gâtul ideatic al acestui corpus
de atenþionare în vâltoarea evenimentelor din Piaþa Victoriei
ºi din Dealul Cotrocenilor, dezicându-se de unul sau altul
dintre subpunctele incriminate, mergând, formal, pânã la
stilisticã ºi retoricã. Spre a le
disipa orice ezitare sorã cu dindãrãtul, rugaþi sunt sã ia aminte la afirmaþiile fãrã precedent
fãcute la Televiziunea Naþionalã de Cãlin Georgescu, Directorul Executiv al Instituþiei
ONU pentru Indicele Global al
Sustenabilitãþii: ”România nu
mai este un stat, ci o corporaþie condusã de strãni. În ultimii 26 de ani, România a pierdut peste UN TRILION de
euro, mai mult decât a pierdut
de la ªtefan cel Mare pânã în
‘89”. Aºa înþelegem mai bine
ceea ce ºtiam din capul locului: megaprotestele de superbã trezire naþionalã, de parcã
timp de 26 de ani am fost beþi,
au puritatea controlatã de sutã
la sutã.
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ADMINISTRAÞIE
de Octavia Hantea

A

utoritãþile locale craiovene încã nu au o datã
sigurã la care locuinþele ANL vor putea fi cumpãrate
de chiriaºi. Rezolvarea problemei þine de operaþiunile de publicitate imobiliarã, OCPI Dolj
având în lucru documentele în
vigoare. „În vederea îndeplinirii condiþiilor prevãzute de lege
referitoare la vânzarea locuinþelor pentru tineri destinate închirierii, au fost luate mãsurile
necesare pentru întocmirea documentaþiilor cadastrale, urmând ca OCPI Dolj sã comunice autoritãþilor locale extrase
din Cartea Funciarã la data finalizãrii operaþiunilor de publicitate imobiliarã, datã la care va
putea începe vânzarea efectivã
a locuinþelor ANL”, au precizat
reprezentanþii Serviciului administrare locuinþe din cadrul Primãriei municipiului Craiova.

„Au crescut chiriile
ºi automat nu mai
este convenabil”
Potrivit ultimului bilanþ, vor
fi scoase la vânzare nu mai puþin de 440 de unitãþi locative. Nu
toþi chiriaºii ºi-au depus cereri
de cumpãrare, solicitãri în acest
sens venind din partea unui numãr de 176 de persoane. Mulþi
locatari ai blocurilor ANL din
Craioviþa Nouã îºi pun toatã
baza în autoritãþi ºi spun cã nu
ar vrea sã cumpere locuinþe în
altã parte întrucât s-au obiºnuit
deja aici. „Noi am depus cerere
de cumpãrare, dar nu ºtim ce sã
mai credem. Sã sperãm cã anul
acesta va fi unul mai bun. Locuiesc în acest apartament de
când s-a dat blocul în folosinþã.
Am reuºit sã strâng o parte din
bani pentru achitarea unui avans
ºi nu aº vrea sã cumpãr locuinþã în alt bloc. M-am obiºnuit
aici, dar dacã o sã vedem cã nu
se face nimic în acest sens, vom
fi nevoiþi sã ne reorientãm. Au
crescut ºi chiriile ºi automat nu
mai este convenabil. Mai adaug
ceva la suma pe care o dau pe
chirie ºi fac exact contravaloarea unei rate pentru un apartament, cu care ºi rãmân. Cei de
la primãrie ne spun cã sunt actele în lucru. Sã sperãm cã se
va termina odatã aceastã procedurã ºi sã ne putem cumpãra
locuinþele”, a spus unul dintre
chiriaºii ANL din Craioviþa
Nouã.

Vânzarea
locuinþelor ANL
din Craiova bate
pasul pe loc
Vânzarea locuinþelor ANL din Craiova continuã
sã fie o mare dilemã pentru chiriaºii care au
cerut în repetate rânduri cumpãrarea acestor
locaþii. Deºi au fost puse în vânzare în urmã cu
aproximativ cinci ani, procedura nu pare a fi
deloc una uºoarã. La ora actualã, documentele
se aflã la Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Dolj, autoritãþile locale aºteptând ca
aceastã instituþie sã finalizeze operaþiunile de
publicitate imobiliarã. Doar în acel moment,
apartamentele ºi garsonierele ANL vor putea fi
vândute.

Preþ achitat integral
sau în rate lunare
În ceea ce priveºte preþul final de vânzare, acesta se va stabili de cãtre autoritãþile locale,
pornind de la valoarea de înlocuire pe metru pãtrat aprobatã
anual prin Ordin al Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. Aceastã valoare va fi diminuatã cu
amortizarea calculatã de la data
punerii în funcþiune a locuinþei
pânã la data vânzãrii acesteia,
sumã la care se adaugã un comision de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de publicitate
imobiliarã, ponderatã cu un coeficient determinat în funcþie de
ierarhizarea localitãþilor pe ranguri. „Preþul se poate achita integral la data încheierii contractului de vânzare cumpãrare
sau în rate lunare egfale, inclusiv dobânda aferentã, cu un
avans minim de 15% din valoarea de vânzare”, au adãugat reprezentanþii Primãriei Craiova.

Chirii de
peste 360 de lei
La nivelul municipiului Craiova, autoritatea publicã admi-

nistreazã, în prezent, nu mai
puþin de 440 de locuinþe ANL,
fond ce are în componenþã 257
de garsoniere ºi 183 apartamente cu douã camere. Chiria aferentã este în medie 226, 22 de
lei pentru o garsonierã ºi 361,03
pentru un apartament, în creºtere faþã de 2016 cu trei, patru
unitãþi procentuale. „Aceastã
creºtere vine ca urmare a modificãrii valorii de înlocuire /mp
conform Ordinului Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice. La garsoniere a cresut chiria cu 8,57 de lei,
iar la apartamente cu 13,68 de
lei”, au mai spus cei din cadrul
Primãriei Municipiului Craiova.

Nou lot de locuinþe
Dacã pentru vânzarea locuinþelor ANL nu existã încã un
semn bun, municipalitatea vine
cu o veste bunã pentru cei care
nu îºi permit o casã. Astfel,
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe a trecut pe lista investiþiilor din 2017 ºi municipiul
Craiova. Datoritã acestui lucru,
este propus spre finanþare amplasamentul situat în cartierul
Romanescu, cu un numãr de
128 de unitãþi locative.
www.indiscret.ro

de Octavia Hantea

L

a Primãria Fãrcaº, anga
jaþii instituþiei nu îºi pri
mesc salariile aferente
lunii în curs. Primarul Sorin
Bitoleanu a spus cã situaþia este
foarte dificilã ºi trage nãdejde
cã aceastã situaþie nu va mai
dura mult. „La noi este foarte
greu. Nu pot da salariile celor
care lucreazã în primãrie. Abia
am reuºit sã achit tot ceea ce
înseamnã sume pentru persoanele cu handicap. Nici nu îndrãznesc sã vorbesc despre proiecte. Urgenþa la noi este apa ºi
canalizarea, dar pânã nu vedem
suma din buget nu are rost sã
îmi fac planuri. Nu sunt mari
probleme în comuna noastrã.
Este micã ºi credem noi cã o
gospodãrim bine. Dacã nu se
întârzia atât cu bugetul, nu ajungeam sã avem problemele din
prezent”, a precizat Bitoleanu.

În lipsa buge
tului,
bugetului,

Primãriile din Dolj riscã
sã intre în colaps
Lefuri neplãtite, proiecte de investiþii blocate,
cheltuieli cu utilitãþile abia achitate, acestea
sunt o parte dintre problemele pe care le au
primarii doljeni din cauza întârzierii aprobãrii
bugetului. Edilii sperã la o redresare a situaþiei,
temându-se cã dacã nu se va lua o decizie cât
mai rapidã vor intra într-un blocaj financiar.
Despre riscul intrãrii în colaps a vorbit ºi ministrul muncii, Lia Olguþa Vasilescu, catalogând
situaþia ca fiind una fãrã precedent.
meazã sã le demarãm, dar despre care, la ora actualã, nu putem discuta. Plãtim energia, telefoanele ºi salariile. Atât ne
mai permitem. Ar fi cazul sã terminãm cu protestele astea ºi sã
trecem la treabã. Cei care au
pierdut trebuie sã îºi asume înfrângerea, iar cei care au câºtigat trebuie sã demonstreze cã
pot face ceea ce au promis. Sã
sperãm cã se remediazã cât mai
repede pentru cã altfel mulþi
avem de suferit”, a menþionat
Mãceºanu.

Avem în plan un dispensar
uman, parcul comunal, asfaltãri,
dar momentan stagnãm. Dacã
bugetul s-ar fi stabilit din timp,
în perioada asta rece am fi lucrat deja la partea de documentaþie ºi imediat cum se fãcea
vremea bunã am fi trecut la treabã. Aceastã întârziere atrage,
automat, alte întârzieri. Bani
pentru salariile de luna asta am
mai avut de anul trecut, deci
funcþionãm la limitã”, a explicat Vintilã.

La rândul sãu, primarul comunei Poiana Mare, Marin Vintilã, considerã cã aceastã întârziere a aprobãrii bugetului va

zã în situaþii de crizã. Edilul
Costeluº Gheorghe catalogheazã actuala stare ca fiind un adevãrat blocaj. „Nu ai cum sã te
descurci foarte bine în astfel de
situaþii. Întârzierea stabilirii bugetului înseamnã blocaj. Abia
facem faþã cheltuielilor de funcþionare ºi cu salariile. Investi-

Costeluº Gheorghe:
Marin Vintilã:
„Întârzierea stabilirii
„Aceastã întârziere bugetului înseamnã
atrage, automat, alte blocaj”
întârzieri”
ªi Primãria Filiaºi funcþioneaDumitru Mãceºanu:
„Noi ne-am
descurcat foarte
greu cu salariile”
Nici în comuna Castranova
situaþia nu este bunã. Edilul Dumitru Mãceºanu nu ia în discuþie, momentan, demararea vreunui proiect. „Aceste întârzieri
înseamnã pierderi pentru toatã
þara. Noi ne-am descurcat foarte greu cu salariile, dar important este cã am rezolvat momentan. Avem proiecte pe care ur-

Gheorghe Mungiu:
„Totul este în derivã”
Cu proiecte în aºtepare este
ºi primarul comunei Ciupercenii Noi, Gheorghe Mungiu.

da startul unui lanþ de întârzieri
pe toate planurile, de la proiecte pânã la acoperirea datoriilor
cãtre anumiþi furnizori. „Dupã
câte observãm, întârzierea aprobãrii bugetului afecteazã tot mai
multe localitãþi din întreaga þarã.
Dacã de la centru nu se stabileºte treaba pentru anul în curs,
noi putem sã ne tot spunem nemulþumirile. Neavând buget,
suntem blocaþi cu proiectele.
www.indiscret.ro

Gheorghe Popa. Acesta a spus
cã s-a reuºit plata salariilor ºi a
utilitãþilor, marea problemã fiind lipsa posibilitãþii demarãrii
proiectelor. „Am reuºit, din ce
mai aveam, sã achitãm salarii ºi
sã acoperim cheltuielile cu utilitãþile. Este foarte greu, în
schimb, cu proiectele. Pierdem
timp ºi astfel nu ºtim în ce mãsurã vom reuºi sã realizãm obiectivele pentru anul în curs.
ªtim cu toþii cât dureazã procedura de achiziþie, scoaterea la
licitaþie. Dacã aveam un buget,
ºtiam ºi noi ce decizii sã luãm
în privinþa dezvoltãrii comunei.
Se va face vremea bunã ºi, în
loc sã trecem efectiv la treabã,
vom sta sã întocmim documente. Este o situaþie foarte grea ºi
sperãm ca lucrurile sã se redreseze cât mai rapid”, a menþionat Popa.

þiile nu pot fi demarate, ceea ce
nu este deloc bine. Sperãm la o
redresare a situaþiei”, a declarat
Gheorghe.

Gheorghe Popa:
„Pierdem timp”
Dezamãgit de situaþie este ºi
primarul comunei Mischii,
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„Este foarte dificilã aceastã aºteptare. Sunt dezamãgit de situaþie ºi sper ca lucrurile sã intre în normal cât mai repede.
Am avut noroc cã au fost ceva
bani ºi am reuºit sã dãm salariile, doar cã la câte sunt de realizat într-o localitate nu ai cum
sã te mulþumeºti cu faptul cã supravieþuieºti. De exemplu,
avem un proiect pentru dispensar. Am deja o parte din bani,
dar pânã nu vãd bugetul, sã vãd
dacã pot acoperi ºi diferenþa, nu
pot sã scot la licitaþie. Totul este
în derivã la ora actaulã ºi de la
o zi la alta aºteptãm sã primim
vestea cea mare”, a spus Mungiu.

Lia Olguþa Vasilescu:
„Suntem pe un buget
de avarie”
Despre un posibil blocaj a
vorbit ºi ministrul muncii, Lia
Olguþa Vasilescu. „România riscã sã se blocheze. Dacã Iohannis nu va aproba bugetul, Ro-

mânia riscã sã intre în colaps.
Nu ºtiu de ce se încãpãþâneazã
preºedintele sã nu treacã bugetul. Am aprobat deja 36 de mãsuri, mã gândesc cã nu putem
pune în practicã programul care
e pentru bunãstarea României.
Prima datã a încercat sã punã o
piedicã guvernului, acum bugetului, mã gândesc cã nu e tocmai atât de inconºtient sã nu
aprobe bugetul. Dar, e o reacþie
în lanþ. E o situaþie fãrã precedent. Noi deja am prevãzut creºterea salariului minim pe economie, a pensiei minime, eliminarea CASS pentru pensionari.
Se aplicã mãsurile. Însã, noi, la
ora actualã, suntem pe un buget de avarie. Unele mãsuri trebuie sã intre în vigoare de la 1
martie”, a declarat ministrul
muncii la un post de televiziune naþional.
15 - 21 februarie 2017
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DEZVÃLUIRI
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Vrem o þarã ca afarã?
S-o facem ca afarã!

S

Mitropolia
Olteniei, codaºã
la binefacere
Deºi este una dintre cele mai importante mitropolii din sânul Bisericii Ortodoxe Române,
Mitropolia Olteniei, pãstoritã de ÎPS Irineu, este,
de departe, cea mai puþin implicatã în activitãþile social-filantropice derulate de BOR. O aratã
foarte clar o hartã interactivã postatã chiar pe
site-ul Patriarhiei, acolo unde au fost inserate
toate centrele social-filantropice active din
cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române.
de Dan Olteanu
n încercarea de a arãta cã
ridicarea de biserici la fie
care colþ de stradã nu este
singura sa îndeletnicire, BOR a
postat pe site-ul instituþiei o hartã interactivã care cuprinde toate centrele social-filantropice
aflate sub oblãduirea sa. Vorbim
despre cantine sociale, instituþii medicale ºi farmacii, centre
de zi pentru copii, centre educaþionale, centre de zi pentru
vârstnici, centre rezidenþiale

Î
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pentru vârstnici, centre comunitare, centre de tip familial,
grãdiniþe sociale ºi after-school, locuinþe protejate, centre de
informare, consiliere ºi resurse,
instituþii de învãþãmânt pentru
adulþi, centre de urgenþã (pentru persoane fãrã adãpost, victime ale violenþei domestice ºi
ale traficului de persoane), campusuri de tabãrã sau alte instituþii sociale cu specific diferit,
în total aproape 790.
Totuºi, în momentul în care
accesezi harta, îþi sare în ochi

un lucru, anume faptul cã respectivele centre sunt concentrate în Transilvania, Moldova ºi
Muntenia, în vreme ce în Oltenia sunt chiar mai rare decât
apariþiile publice ale mitropolitului Irineu din ultima perioadã. Deºi unii poate ar fi tentaþi
sã creadã cã acest lucru este
determinat de faptul cã Oltenia
este o regiune sãracã, trebuie
reamintit cã aceste centre ar trebui sã reprezinte o soluþie pentru românii aflaþi în dificultate.
Cu alte cuvinte, ar trebui sã vedem aici mai multe cantine sociale ºi centre de zi, ºi nu mai
puþine.
În realitate, lipsa aproape totalã de activitate filantropicã din
bãtãtura Mitropoliei Olteniei ar
putea fi explicatã prin faptul cã
actualul mitropolit - ÎPS Irineu
este de acord sã-þi ajuþi aproapele doar dacã aproapele este el...

ã deosebim adevãrul
de propagandã! Aceasta pare a fi marea
provocare a acestor zile. Mi-a
atras atenþia confruntarea pe
tema implicãrii sau nu a multinaþionalelor/corporaþiilor în
derularea evenimentelor protestatare. Ca om cu principii ºi
valori liberale, nu mã pot numãra printre cei care atacã, folosind o retoricã vetustã, rolul
important al acestor companii
în viaþa economicã ºi socialã a
þãrii noastre. Dar nici nu mã
numãr printre cei, nu puþini,
care considerã cã a dezbate relaþia noastrã ca stat cu aceste
corporaþii este deja un afront
adus investiþiilor fãcute de acestea. Globalizarea este un proces ireversibil la care toþi, cetãþeni, firme, naþiuni, trebuie sã
ne adaptãm, convieþuind în reglementare ºi negociere, partajând obiective generale comune. România nu poate fi ºi nu
este o excepþie. România are
nevoie în continuare de investiþii strãine solide, de prezenþa
multinaþionalelor, în special din
perspectiva transferului de cunoaºtere, de tehnologie nouã. În
acelaºi timp, România trebuie
sã îºi apere demnitatea statului
ºi demnitatea cetãþenilor sãi.
Prin reglementãri inteligente.
Prin legi clare. Prin acþiuni guvernamentale bazate pe argumente solide. ªi, da, printr-o
dezbatere permanentã cu aceste corporaþii despre lucrurile
care nu merg. ªi, da, prin sancþionarea în baza legii a comportamentelor ºi acþiunilor lor nelegitime, nelegale (acolo unde
se dovedesc ca atare) din perspectiva interesului nostru ca
stat. În materia abordãrii capitalului românesc ºi a celui multinaþional, trebuie sã învãþãm
repede sã deschidem ambii
ochi. Pentru a avea vederea clarã asupra întregii fotografii din
economia ºi bussines-ul carpato-danubiano-pontic.
De asemenea, trebuie sã învãþãm repede sã ne punem întrebãrile corecte... Douã treimi
din economia româneascã sunt
controlate de multinaþionale,
iar 87% din ajutoarele de stat
(din banii contribua-bililor români) se duc cãtre firmele
strãine. Primim ca stat înapoi

pe mãsura acestor ”facilitãþi”?
Ar fi nevoie (aºa ca afarã!) de
un Raport Etic Anual al tuturor companiilor cu activitate
pe teritoriul României (deci ºi
al multinaþionalelor) din care
sã aflãm impactul economic,
bugetar, financiar, din perspectiva locurilor de muncã
reale create ºi mai cu seamã a
calitãþii lor, a beneficiilor pentru societate, pentru mediu,
pentru comunitãþile defavorizate etc. a activitãþii acestor
corporaþii? Putem ca stat sã
imaginãm pârghii prin care sã
creºtem (aºa, ca afarã!) ”loialitatea” acestor corporaþii faþã
de statul român, astfel încât
externalizarea profiturilor fãcute în România cãtre þãrile
mamã sã fie descurajatã? Sunt
doar câteva întrebãri legitime
pe care trebuie sã ni le punem
repede dacã nu vrem sã rãmânem la periferia dezvoltãrii.
Este nevoie de un tratament
egal între companiile strãine ºi
cele româneºti dacã þinem la
demnitatea noastrã de stat ºi de
cetãþeni. Tratament egal ºi la
acordarea ajutoarelor de stat,
ºi la reglementarea profiturilor, ºi la responsabilitatea socialã, ºi la modul de control
ºi de sancþionare în justiþie a
derapajelor de la lege ºi de la
reglementãrile unitare.
Aºa facem o þarã ca afarã!
Forþa multinaþionalelor este
tot mai mare. Ele, cele mai
mari, încearcã sã se substituie
statelor. Au devenit chiar ele
adevãrate state-imperii economico-financiare.
Statele civilizate, conºtiente de asta, iau mãsuri peste
mãsuri pentru a-ºi apãra integritatea, identitatea, demnitatea. ªi noi trebuie sã facem la
fel! Nu rãþoindu-ne la ele în
stradã, în parlament sau pe reþelele de socializare. Ci printrun RMN de mare capacitate
(Reglementare, Monitorizare,
Negociere).
P.S. Recent, Danemarca a
creat o entitate instituþionalã
care se va ocupa special de
relaþia cu corporaþiile. Ea va
funcþiona ca un adevãrat minister pentru GAFA (de la denumirea Google, Apple, Facebook, Amazon). Noi ce facem?!
www.indiscret.ro

Sute de olteni s-au 9
tratat în strãinãtate
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Germania, Italia, Spania sau chiar Cehia ºi
Cipru sunt þãrile unde oltenii au ales sã se
trateze, serviciile medicale fiindu-le decontate
de CAS Olt. Anul trecut, sute de olteni s-au
tratat în strãinãtate, iar de la începutul anului
alþi doi bolnavi au solicitat aprobare pentru a
beneficia de servicii medicale pe care nu le pot
primi în unitãþile medicale din þarã. Printre cei
care au primit îngrijire medicalã în afara graniþelor se numãrã ºi ºase copii. Valoarea totalã
decontatã în 2016 pentru astfel de servicii
medicale se ridicã la 6,33 milioane lei. Cei mai
mulþi dintre oltenii care s-au tratat în strãinãtate
au folosit cardul european de sãnãtate, afecþiunile fiind considerate urgenþe.
de Mihaela Bobaru

ªansa la viaþã
primitã de peste
hotare
Sute de olteni au ajuns anul
trecut pe mâna medicilor din
afara þãrii, din diverse motive.
În cazul unora a intervenit o
urgenþã medicalã, pentru alþii sa ales aceastã soluþie deoarece
la problemele lor medicale nu
se gãseºte leac în România.
Casa Judeþeanã de Sãnãtate Olt

a decontat în 2016 tratamente
sau intervenþii medicale efectuate în strãinãtate pentru 756
de olteni. Valoarea achitatã în
acest sens din bugetul de sãnãtate a depãºit 6 milioane lei.
Valoarea facturilor decontate a
variat de la câteva sute de euro
la câteva mii. Cei mai mulþi dintre oltenii care s-au tratat în
strãinãtate au folosit cardul european de sãnãtate. Oltenii trataþi în spitalele din afarã au
ajuns pe mâna medicilor din Italia, Germania, Spania, Austria,
Elveþia, Franþa, Ungaria, Sue-

dia, Belgia, Cehia sau Cipru.
„Bugetul aprobat pentru decontarea prestaþiilor medicale
acordate în baza documentelor
internaþionale anul trecut este de
6,33 milioane lei. S-au tratat în
strãinãtate 555 de olteni pe baza
cardului european de sãnãtate,
21 prin formularul S2 ºi 180 pe
baza formularului E121. Anul
trecut, CAS Olt a distribuit 2101
carduri europene de sãnãtate.
Cei mai mulþi pacienþi au ales
Italia - 148, Germania - 124,
Spania - 109 ºi Austria - 62. Întrun top al sumelor cheltuite, Germania conduce cu 1,9 milioane
lei, urmatã de Italia - 1,7 milioane lei, Spania - circa 587.000
lei ºi Austria - aproximativ
300.000 lei”, ne-a declarat directorul- preºedinte al CAS Olt,
Florin Ciocan.

Nu au aºteptat
în zadar
Birocraþia ne omoarã la propriu ºi la figurat pe noi, românii. Cel mai bine cunosc adevãrul acestor spuse rudele pacienþilor bolnavi grav, pentru care
sistemul românesc nu are o soluþie. Ei sunt nevoiþi sã umble
dupã un maldãr de documente
ºi sã aºtepte pânã ce primesc
OK-ul de a se trata într-o clinicã din afarã. Din nefericire, pentru unii aprobãrile vin prea târziu, dupã ce pierd lupta cu viaþa. Anul trecut, CAS Olt a aprobat 10 formulare S2 pentru trawww.indiscret.ro

tarea oltenilor a cãror ºansã la
viaþã nu era posibilã în România, fie din cauza listelor de aºteptare prea lungi, fie din lipsa
aparaturii medicale. Dintre
acestea, jumãtate au fost pentru
clinici din Germania, iar cealaltã pentru clinici din Italia, pentru boli ale sistemului circulator ºi afecþiuni ale sistemului
digestiv. ªase dintre pacienþii
care au trecut cu brio peste lupta cu birocraþia sunt copii.

Sechele dintr-o
altercaþie, rezolvate
în Polonia
Printre cei care s-au tratat în
2016 la unitãþi medicale din
Europa se numãrã ºi douã victime ale unor altercaþii sau accidente. Ele au solicitat, prin
formularul S2 (E112), sã se trateze în strãinãtate. Una a optat
pentru o clinicã din Germania,
alta pentru un spital din Polonia. Potrivit directorului-preºedinte al CAS Olt, unul dintre
aceste cazuri este deosebit pentru cã intervenþiile de acest gen
nu sunt posibile în România.
Este vorba de sechelele cu care
s-a ales un bãrbat în urma unei
altercaþii. O bucatã din arma
folositã de agresor a rãmas înfiptã în mãduva spinãrii, chiar
sub gât, iar extragerea acesteia
nu se poate face niciunde în þarã.
Din fericire, soluþia venitã din
afarã a fost salvatoare pentru

pacientul care a fost norocos sã
primeascã rapid aprobarea pentru intervenþia chirurgicalã extrem de complexã.

Servicii medicale
decontate de CAS
Oltenii asiguraþi au la îndemânã mai multe ºanse sã se trateze în afara graniþelor. Ei pot
beneficia de tratament în strãinãtate, în baza formularului
E112, dacã tratamentul respectiv face parte din lista serviciilor de care beneficiazã asiguraþii români, dar el nu poate fi
efectuat în România în timp util.
Formularul E121 este eliberat
pentru a permite atât titularului
de pensie sau de rentã, cât ºi
membrilor familiei acestuia, fie
cã îºi au sau nu reºedinþa împreunã cu acesta, sã beneficieze de servicii medicale în cazul
în care ºi-au schimbat rezidenþa în cadrul statelor membre ale
Uniunii Europene. Este cel mai
rar utilizat formular pentru a
beneficia de servicii medicale în
afara graniþelor. Cel mai utilizat instrument pe baza cãruia
oltenii au primit în ultimii ani
servicii medicale în þãri din
Uniunea Europeanã rãmâne
cardul european de sãnãtate. De
la începutul acestui an, el ºi-a
dublat perioada de valabilitate
de la ºase la 1 an de zile. În baza
lui se pot solicita însã doar servicii medicale de urgenþã, indiferent de natura acestora.
15 - 21 februarie 2017
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nu are
are spaþiu
spaþiu de
de
Leul
Leul nu
apreciere
apreciere în
în 2017
2017
n perioada analizatã, leul
a recuperat o bunã parte
din pierderile suferite în
sãptãmâna protestelor populare la nivel naþional împotriva
OUG 13, care au produs o
creºtere a euro la peste 4,55 lei.
Euro a avut în prima parte a
perioadei o tendinþã de depreciere, media coborând la jumãtatea ei de 4,4888 lei, minim
al ultimelor trei luni. Aprecierea leului a fost susþinutã de
decizia Curþii Constituþionale
de a declara neconstituþionalã
legea conversiei creditelor în
franci elveþieni, ceea ce a redus presiunea asupra bãncilor
din România.
În ultimele ºedinþe ale intervalului, traiectoria monedei
naþionale s-a modificat iar media a urcat pânã la 4,5019 lei,
în condiþiile în care investitorii îºi reglau poziþiile iar cererea a crescut, comercianþii trebuind sã achite importurile realizate pentru perioada Sãrbãtorilor de iarnã.
Media dolarului american a
fluctuat între 4,2040 ºi 4,2327
lei, maxim atins la finalul intervalului, când cotaþiile din
piaþã s-au miºcat între 4,224 ºi
4,236 lei.
Moneda elveþianã ºi-a consolidat poziþia sub pragul de
1,07 franci/euro, iar media ei
a fluctuat între 4,2139 ºi
4,2236, cea de la sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,2198
lei.
Despre evoluþia din acest an
a leului se poate spune cã
aceasta nu va fi una apreciativã. Afirmaþia îi aparþine guvernatorului BNR, Mugur Isãrescu.
De obicei, guvernatorul se
rezumã la declaraþii criptice, pe
gustul cunoscãtorilor (bancherilor), numai cã ultimele eve-

Î

nimente, protestele populare,
dar ºi forma superoptimistã a
bugetului, l-au obligat sã ia o
poziþie clarã: „În urmãtoarea
perioadã nu prea este spaþiu de
apreciere a leului, aceasta ca
sã nu spun cã nu este deloc“.
Dl Isãrescu a precizat cã,„incertitudinea ºi tensiunile
politice nu au cum sã facã bine
economiei. Mãsura în care
neîncrederea, instabilitatea se
duc în creºterea economicã nu
este uºor de calculat. Trebuie
sã avem cu toþii înþelepciunea
sã depãºim aceste momente ºi
sã beneficiem, de asemenea,
cu toþii de cadrul macroeconomic incredibil de bun, care se
reflectã în curs, dobânzi scãzute ºi inflaþie redusã. Încrederea în economie s-a apropiat
de nivelul din 2007-2008. Nu
vreau sã fac o prognozã sau
sugestie, dar este o revenire
spectaculoasã“.
Chiar dacã indicele de încredere al americanilor în economia SUA a scãzut în februarie, perechea euro/dolar a avut
o evoluþie descendentã în ultima parte a perioadei. Ea a
fost provocatã de ultimele declaraþii ale preºedintelui Donald Trump, care a afirmat cã
pregãteºte, pentru urmãtoarele douã-trei sãptãmâni, o reformã fiscalã “fenomenalã”.
Pe de altã parte, au crescut
îngrijorãrile privind rezultatul
alegerilor prezidenþiale din
Franþa, dupã ce candidata ultranaþionalistã Marine le Pen
a declarat cã intenþioneazã
scoaterea þãrii din UE, implicit din zona euro.
Pe acest fond, perechea a
scãzut de la peste 1,07 la 1,06
dolari.
Analiza cuprinde
perioada 7 – 13 februarie

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.
15 - 21 februarie 2017

Craiova gãzduieºte cea de-a doua
ediþie a celui mai mare
târg de turism regional:
TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI
10-12 martie 2017
n perioada 10-12 martie
2017, în incinta Centrului
Multifuncþional Craiova se
va desfãºura cel mai mare eveniment expoziþional din Oltenia
dedicat industriei turismului - a
douã ediþie a TÂRGULUI DE
TURISM AL OLTENIEI.
Târgul de Turism al Olteniei
va reuni în special expozanþi din
regiunea Olteniei ºi din întreagã þarã, dar, totodatã, vor fi invitaþi ºi expozanþi din strãinãtate.
Târgul doreºte promovarea
zonelor de atracþie turisticã ºi a
serviciilor din aceastã regiune
a României, organizarea de conferinþe ºi dezbateri cu subiecte
ce þin de dezvoltarea turismului regional.
Expozanþii prezenþi vor promova: turismul cultural, rural
sau de business, turismul de tratament, turismul medical, destinaþiile exotice, croazierele ºi
turismul de aventurã. Din ofertele companiilor prezente la târg
nu lipsesc asigurãrile medicale
ºi de cãlãtorie, organizãrile de
evenimente private ºi corporate, precum ºi accesoriile ºi gadget-urile necesare în orice cãlãtorie.
Companiile prezente la târg
vor delecta vizitatorii cu tombole, premii, vouchere ºi oferte
early booking. De asemenea, în
perioada târgului se aplicã reduceri considerabile pentru cei
care îºi rezervã vacanþã, pe loc.
Târgul de Turism al Olteniei
este organizat de cãtre PS Multiservices în parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova,
Consiliile Judeþene Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Vâlcea, Camera de
Comerþ ºi Industrie Dolj.
Nu vor lipsi prezentãri de destinaþii ºi locaþii nou-deschise,
degustãri specifice anumitor
zone turistice, momente artistice care sã trezeascã interesul

Î

pentru anumite destinaþii.
Cei care îºi vor prezenþa ofertele sunt: agenþiile de turism,
hotelierii, transportatorii, companiile de asigurãri medicale ºi
de cãlãtorie, organizaþiile naþionale ºi judeþene de turism, centrele de aventurã ºi agrement,
organizatorii de evenimente private ºi corporate, bãnci ºi instituþii financiare, muzee, teatre.
În paralel cu ediþia a II-a a
Târgului de Turism al Olteniei
se va desfãºura HORECA
EXPO OLTENIA - expoziþie de
echipamente, mobilier ºi dotãri
pentru hoteluri ºi restaurante.
Acest eveniment este dedicat
furnizorilor de echipamente,
produse, accesorii ºi servicii
care sunt folosite în aceastã industie, de la alimente, echipamente, mobilier, articole textile
la utilaje ºi software, dar ºi hotelurilor, restaurantelor, barurilor, cafenelelor ºi firmelor de
catering, bucãtarilor profesioniºti ce îºi desfãºoarã activitatea preponderent în aceastã regiune a României. De asemenea, pe durata expoziþiei sunt
organizate conferinþe care abordeazã subiecte de interes pentru domeniul HORECA, dar ºi
competiþii de barista profesional, cooking show-uri organizate de chefi celebri, demonstraþii de servire ºi degustare a vinului, bartending ºi barista.
Obiectivele propuse sunt:
- Promovarea Târgului de
Turism al Olteniei ºi Horeca
Expo Oltenia ca evenimente de
referinþã în domeniu, atât pentru regiunea Olteniei, cât ºi pentru regiunile învecinate;
- Promovarea turismului autohton pe plan internaþional;
- Atragerea cu o multitudine
de oferte speciale, promoþii,
tombole a unui numãr cât mai
mare de persoane care intenþio-

neazã sã îºi planifice sau sã îºi
achiziþioneze vacanþa;
- Atragerea unui numãr cât
mai mare de expozanþi din domeniul turismului ºi din domenii conexe acestei industrii;
- Crearea de locuri de muncã
în industria turismului ºi industria HORECA.
Campania de promovare a
evenimentelor va cuprinde:
campanii la radio (în cele 5 judeþe ale Olteniei, dar ºi în judeþele Argeº ºi Caraº-Severin),
televiziuni locale, ziare, dar ºi
online, prin platforme de social
media ºi site-uri specializate,
afiºe, flyere, newsletter, comunicate de presã, menite sã atragã un numãr de peste 8.000 de
vizitatori.
De asemenea, pentru a spori
numãrul de vizitatori, în zilele
de sâmbãtã ºi duminicã va fi pus
la dispoziþia vizitatorilor transport tur - retur, gratuit, din 30
în 30 minute, din zona centralã
a oraºului pânã la locul de desfãºurare a evenimentului.
Un foarte bun instrument de
promovare pentru companiile
expozante este Catalogul târgului (conþine prezentarea tuturor
companiilor expozante în cadrul târgului ºi alte companii
care doresc sã se promoveze în
acest catalog):
Redactat în format A5, catalogul va fi distribuit în cadrul
târgului ºi în afara lui. Tirajul
va fi de 1.000 exemplare.
Perioada de desfãºurare: 1012 martie 2017
Program târg. Vineri: 10.00 19.00 / Sâmbãtã: 10.00 - 19.00
/ Duminicã: 10.00 - 16.00.
Locaþie: Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26
Detalii privind organizarea
celor douã evenimente gãsiþi pe:
www.targdeturismoltenia.ro ºi
www.horecaexpooltenia.ro.
www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea: Poliþia localã
verificã respectarea legii antifumat
P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea a
anunþat mai multe acþiuni ale Poliþiei Locale care s-au
soldat cu atenþionãri, avertismente sau amenzi. Printre acestea, ºi controale în ceea ce priveºte prevenirea ºi combaterea
fumatului în spaþiile publice.
„În ultima perioadã, Poliþia
Localã a municipiului Râmnicu Vâlcea a desfãºurat mai multe acþiuni pe linia conformãrii
faþã de legislaþia în vigoare,
concentrându-se pe modul în
care se respectã prevederile Legii nr.349/2002, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare pentru prevenirea ºi
combaterea efectelor consumu-

lui produselor din tutun: 44 de
controale la unitãþi de alimentaþie publicã, soldate cu 14 atenþionãri verbale ale unor administratori ai acestor unitãþi, 6
avertismente scrise ºi o amendã”, a precizat municipalitatea
într-un comunicat de presã.
Amenzile pentru încãlcarea legii antifumat sunt de 100-500
de lei pentru persoanele fizice
ºi de 5.000-15.000 de lei pentru firme, la acestea existând ºi
sancþiuni complementare.
Alte „þinte” ale poliþiºtilor locali au fost respectarea normelor locale privind parcarea autovehiculelor. „Totodatã, s-a
verificat ºi respectarea HCL nr.
50/2006 – art. 43, lit. (n) referi-

toare la staþionarea ºi parcarea
pe aleile auto ºi pietonale, trotuare ºi parcãri publice din zona
blocurilor a autovehiculelor cu
masa totalã autorizatã mai mare
de o tonã aparþinând persoanelor juridice – cu rezultat în invitarea la sediul Poliþiei Locale
a 27 persoane pentru explicaþii,
precum ºi a HCL nr.125/2009
privind Regulamentul parcãrilor publice de reºedinþã, acþiuni
în consecinþa cãrora s-au adresat 153 invitaþii pentru lãmurirea unora din aspectele sesizate, dar s-au dat ºi 12 amenzi ºi
13 avertismente. În acelaºi timp,
în baza HCL nr.340/189/
18.12.2012, au fost depistate 26
de autovehicule abandonate pe

domeniul public, pentru care sa demarat procedura de transmitere a somaþiilor cãtre pro-
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prietarii acestora”, a menþionat
aceeaºi sursã.
Marielena Popa

Legumicultorii doljeni,
interes major pentru
„Programul susþinere
tomate”
Programul de sprijin pentru tomate s-a dovedit
a fi în beneficiul legumicultorilor doljeni. Aºa se
face cã, potrivit reprezentanþilor Ministerului
Agriculturii, Doljul este unul dintre judeþele de
unde provin cele mai multe cereri pentru acest
sprijin bãnesc. Gorjenii nu se pot lãuda cu
acest lucru, aici existând un total de 25 de
persoane care corespund cerinþelor în vigoare.
La nivel naþional, la 10 zile de la intrarea în
vigoare a „Programului susþinere tomate”, au
fost primite 1.097 de cereri de înscriere.
de Octavia Hantea

P

otrivit legii, producãtorii agricoli vor primi
ajutor financiar dacã au
culturi de roºii în spaþii protejate de peste 1.000 mp (sere, solarii), astfel încât sã asigure necesarul de consum intern din
producþia autohtonã. Valoarea
sprijinului este de 13.481,4 lei/
beneficiar /an, programul urmând a se derula pe o perioadã
de opt ani. Legumicultorii din
Dolj nu au stat pe gânduri, judeþul nostru numãrându-se printre cele care au trimis cele mai
multe cereri în acest sens. În
aceeaºi situaþie se gãsesc judeþele Olt ºi Mehedinþi, Vâlcea ºi
Gorjul situându-se la polul
opus. De exemplu, în judeþul
Gorj, dintre cei 25 de legumicultori care respectã criteriile
impuse, doar opt au depus solicitãri pentru ajutorul bãnesc.
Reprezentanþii DADR Gorj au
avut întâlniri cu posibilii benewww.indiscret.ro

ficiari ai programului ºi sperã ca
numãrul acestora sã creascã.

40 de milioane
de euro
Resursele financiare aplicãrii
schemei de ajutor de minimis
sunt în valoare de 40 milioane
euro ºi se asigurã de la bugetul
de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale pe anul 2017. Cererile ºi
documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin se
depun la direcþiile pentru agriculturã judeþene. Prin acordarea
ajutorului de minimis se urmãreºte obþinerea unor produse de
calitate, competitive cu cele de
pe piaþa europeanã, precum ºi
o eficienþã economicã în realizarea ºi valorificarea acestora.
15 - 21 februarie 2017
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C

ªcoala din
pridvorul
bisericii

u binecuvântarea Înalt
preasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, activitãþile
catehetice se desfãºoarã în mod
diversificat în Protopopiatul
Horezu.
O astfel de activitate se desfãºoarã în Parohia Cerniºoara, unde, nemaifiind ºcoalã cu
clasele I-VIII, puþinii copii ai
parohiei se deplaseazã cu microbuzul pentru a ajunge la
ºcoalã. Pãrintele paroh Dumitru

Andronescu a gãsit o modalitate de a-ºi ajuta copiii din parohie reînviind ªcoala din pridvorul bisericii. În fiecare duminicã, dupã Sfânta Liturghie, pãrintele face pregãtire pentru
examenul de capacitate cu cei
trei copii de clasa a VIII-a din
parohie. Copiii sunt foarte receptivi ºi mulþumesc pãrintelui
lor pentru dragostea fiascã pe
care le-o poartã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

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.

15 - 21 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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de Doru Câplea
Consilier local PNL

Fostul violonist
violonist al
al legendarei
legendarei trupe
trupe
Fostul
Phoenix concerteazã
concerteazã la
la Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea
Phoenix

M

ani Neumann, fostul
violonist al legendarei trupe Phoenix, va
susþine un concert extraordinar
duminicã, 19 februarie, de la ora
20.00, în ABY STAGE BAR
din Râmnicu Valcea. Mani
Neumann - neamþul cu suflet de
român - îi va avea alãturi pe scenã pe chitaristul Ulli Brand, partenerul sãu muzical de peste 37
de ani, pe Ulli Hedeilberg bass, precum ºi pe Eugen Amarandei (bass) ºi Gabriel Bãlaºa
(percuþie). Trupa va face o cãlãtorie muzicalã prin propria sa
istorie. Ethno, jazz, rock ºi clasic sunt stilurile care pot reda
puþin din culoarea muzicalã Farfarello. Vor fi interpretate melodii de pe noul album “ZeitZone”, lansat în 2016 în Germania, dar ºi lucrãri apãrute pe

discurile mai vechi. Grupul
combinã folclorul est-european
cu jazzul, rockul ºi muzica clasicã, pe ritmuri moderne cu
acorduri de vioarã ºi chitarã. Cu
20 de albume la activ ºi peste
4.000 de concerte în întreaga
lume, trupa germanã ºi-a câºtigat fani oriunde a concertat.
Biletele la concertul Farfarello costã 30 de lei de persoanã,
fiind disponibile la intrare, în
seara evenimentului.
Mani Neumann, supranumit
în Germania Der Teufelsgeiger
(„Violonistul Diavolului“), este
un maestru al viorii ºi blockflöte. Este cunoscut în România ºi ca urmare a activitãþii sale
de violonist în legendara formaþie Phoenix (din 1978 pânã în
2008), pentru care a fost recompensat de Preºedintele Româ-

niei cu ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Cavaler. Din
1982 ºi pânã astãzi, cântã împreunã cu Ulli Brand în formaþia Farfarello.
Ulli Brand este considerat
unul dintre cei mai buni chitariºti din Europa, fiind recunoscut pentru stilul unic în care interpreteazã muzica la chitarã
acusticã cu 6 ºi 12 corzi. Specialitatea lui este chitara acusticã, pe care o combinã cu “diferite efecte de ecou polifonice”.
Ulli face ca sunetul Farfarello
sã fie unic, reuºind cu o singurã
chitarã acusticã sã “þinã” atât
armonia, cât ºi bassul. Ulli
Brand mai evolueazã ºi în trupa Aerotones, un cvartet de
muzicuþe, unde, pe lângã chitarã, cântã la muzicuþã ºi voce.
(M.M.)

SC APAVIL SA , activitate
în sãptãmâna 06 – 10 februarie 2017
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în sãptãmâna 06-10 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 Livezi, Drumul Câmpului, Ostroveni la bl.
C32, sc. F ºi Emil Avrãmescu la
bl. O.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 2 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Emil Avrãmescu ºi Colonie
Nuci, Baraca 1.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu 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 scurwww.indiscret.ro

gere în zonele Ostroveni I, II,
III, IV, V, VI, 1 Mai I, II, Petriºor, Nord, Sud ºi Centru;
- s-au dezgheþat branºamente
pe strãzile ªtirbei Vodã la Casa
Memorialã Anton Pann, Islazului nr. 73, 87A, Feþeni nr. 48,
111, 116, Fântânii nr. 50, Cojocarilor nr. 35 ºi Inãteºti nr. 43;
- 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 (blocurile S2, B9,
C10, C13, A69, C32, B13, A9/
1, C11, A24/2 ºi pe strãzile

Marin Sorescu la blocurile A37/
3, A30, A40/2 ºi I. C. Brãtianu
la blocul S1, sc. B);
- Nord (blocurile N4, N7, N9,
N10, N14);
- Sud (Calea lui Traian la blocul 15 ºi str. Eleodor Constantinescu nr.19);
- Centru (Splaiul Mircea Vodã
la blocul P1, sc. D, Piaþa Centralã la blocul 8 ºi Carol I intersecþie cu Popa ªapcã);
- Zãvoi (strada ªtirbei Vodã
la blocul CEZ, la Grand Hotel
Sofianu ºi la restaurantul Zãvoi);
- precum ºi pe strãzile Iazului, 1 Mai, Colonie Nuci la baraca 36, Mircea Stancu nr. 20,
Drumul Gãrii la SC Boromir
SRL, Stolniceni la S.C AVI –
GIIS SRL ºi Calea lui Traian la
SC Rompetrol SRL.
89 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 89 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 15
documentaþii tehnice.

P

Mai uniþi
ca niciodatã!

ropaganda PSD-istã
cautã cu disperare intoxicarea opiniei publice ºi denaturarea mesajului
sutelor de mii de oameni care
au ieºit în stradã în ultimele
sãptãmâni. Se încearcã pe diferite canale alimentarea ºi
conturarea ideii conform cãreia România este „în pragul diviziunii sociale”, cã „þara se
rupe în douã” sau cã „suntem
în punctul unui rãzboi civil”.
Metodele standard de manipulare, bazate pe idei puþine, dar
fixe, ºi atacurile la persoanã au
fost rãspunsul Partidului Social Democrat la manifestaþiile fãrã precedent care se desfãºoarã în þarã în aceastã perioadã. Aºa au înþeles baronii
judeþeni, puºcãriabilii ºi infractorii dovediþi din PSD sã reacþioneze faþã de „nerecunoscãtorii” care nu apreciazã „socialismul cu faþã umanã” implementat cu aplomb de guvernul
Grindeanu.
S-a început cu ameninþarea
milionului de simpatizanþi care
vor fi aduºi pentru “a-i contramanifesta” pe cei din Piaþa Victoriei, dorindu-se inducerea
unui mesaj subliminal bazat pe
ideea cã “dacã nu vã potoliþi,
îi aducem pe ai noºtri pe voi”.
Singurul “milion” s-a dovedit
a fi doar cel care era notat pe
listele de prezenþã ale persoanelor aduse la Cotroceni sã
protesteze împotriva Preºedintelui Klaus Iohannis.
Corporaþiile strãine, ONGurile susþinute din afarã, oamenii plãtiþi de George Soroº au
reprezentat o altã tentativã de
manipulare aruncatã în spaþiul
public. Ghinion! Aceastã variantã picã din start fiindcã, dacã
ar fi sã facem un calcul al sumelor vehiculate pentru fiecare om ºi fiecare zi de protest,
am ajunge la cifre absolut ex-

orbitante. ªi asta dacã nu luãm
în calcul ºi cãþeii prezenþi la
miting!
Când au înþeles cã nu mai
merge cu “televizorul”, au
trecut la fapte, antamând elemente huliganice ale galeriilor de fotbal, agitatori profesioniºti ºi clanuri infracþionale din anturajul interlopilor
din PSD pentru a da un curs
violent manifestaþiilor de la
Bucureºti. Însã, ghinion ºi de
aceastã datã! Mulþimea s-a
prins repede de diversiune ºi
s-a îndepãrtat de elementele
violente, permiþând intervenþia forþelor de ordine, care au
acþionat exemplar în acea
searã.
Nu au lipsit nici acuzele
conform cãrora preºedintele
ºi partidele de opoziþie au instigat oamenii sã iasã în stradã pentru schimbarea coloraturii politice a guvernului.
Însã nimeni nu a cerut acest
lucru, rezultatul alegerilor
din 10 decembrie asigurând
PSD o majoritate confortabilã în Parlament. Strada nu
este împotriva unui guvern al
actualei majoritãþi parlamentare, ci este împotriva unui
guvern controlat de un mafiot provincial, care a dat o
loviturã în miez de noapte
statului de drept.
Toate aceste încercãri de
antagonizare a diferitelor categorii socio-profesionale ºi
de alterare a mesajului oamenilor s-au dovedit un eºec total pentru cei care sperau “sã
se elibereze la umbra lor”!
Tentativa PSD-ului de a împãrþi þara între bãtrâni ºi tineri, între bugetari ºi corporatiºti, între pro ºi antieuropeni, nu a avut efectul scontat, ci din contrã, ne-a unit
mai mult ca niciodatã!
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UTILE

„Mitingurile, demonstraþiile, procesiunile sau orice alte
întruniri sunt libere ºi se pot
organiza ºi desfãºura numai în
mod paºnic, fãrã niciun fel de
arme”, potrivitConstituþiei.
Aceeaºi idee este reluatã ºi
reglementatã pe larg în Legea
nr.60/1991: „Libertatea cetãþenilor de a-ºi exprima opiniile politice, sociale sau de altã
naturã, de a organiza mitinguri, demonstraþii, manifestaþii, procesiuni ºi orice alte întruniri ºi de a participa la acestea este garantatã prin lege.
Asemenea activitãþi se pot realiza numai paºnic ºi fãrã niciun fel de arme”.
În legislaþia noastrã, principiul este cã adunãrile publice care se desfãºoarã în pieþe, pe
cãile publice ori în alte locuri
în aer liber au nevoie de o declarare prealabilã – solicitanþii trebuie sã se adreseze în
scris, cu cel puþin trei zile înainte, primarului pe a cãrui razã
urmeazã sã se desfãºoare adunarea. Practic însã, primarul
nu poate sã refuze organizarea ºi desfãºurarea acelei manifestãri în mod abuziv, ci
doar dacã ar fi vorba de un tip
de adunare interzisã prin lege,
ori dacã are informaþii de la
structurile specializate cã manifestanþii nu au intenþii tocmai paºnice ºi cã adunarea ar
putea fi deturnatã de la scopul
sãu legitim.
Excepþie de la regula notificãrii prealabile a primarului
fac manifestãrile cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate
de vizite oficiale, precum ºi
cele care se desfãºoarã în exteriorul sau în incinta sediilor
ori a imobilelor persoanelor

juridice de interes public sau
privat.
În mare, atât timp cât vorbim
despre o adunare care s-a întrunit respectând cerinþele legale,
tot ceea ce manifestanþii trebuie sã ºtie este cã orice acþiune a
lor care ar exprima, într-un fel
sau altul, aºa-zisul „drept la protest”, trebuie sã nu fie contrarã
ordinii publice ºi sã nu incomodeze drepturile ºi interesele cetãþeneºti ale altora. În egalã
mãsurã, manifestanþii trebuie sã
respecte dreptul celorlalþi de a
nu se alãtura cauzei lor ºi sã reþinã cã, în general, acolo unde
începe dreptul altcuiva, se terminã într-o oarecare mãsurã
dreptul lor.

Ce gen de fapte
pot fi sancþionate
la un protest?
Vorbim, în primul rând, de
contravenþii, în ideea în care
faptele nu reprezintã deja infracþiuni. În acest sens, Legea
nr. 60/1991 stabileºte urmãtoa-

rele tipuri de fapte care pot fi
sancþionate contravenþional:
- organizarea adunãrilor publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise: legea stabileºte
cã sunt interzise adunãrile în
imediata apropiere a staþiilor de
metrou, a gãrilor, a spitalelor
º.a.m.d.; de asemenea, nu se pot
organiza mai multe manifestaþii distincte în acelaºi loc sau pe
aceleaºi trasee; sunt interzise ºi
adunãrile prin care se urmãreºte propagarea unor idei extremiste, cele care urmãresc o loviturã de stat sau alte acþiuni
contrare siguranþei statului; în
aceeaºi mãsurã, sunt interzise ºi
manifestaþiile care încalcã ordinea publicã ori drepturile /interesele cetãþeneºti;
- participarea la adunãri publice nedeclarate sau interzise
ºi urmate de refuzul pãrãsirii
locurilor de desfãºurare a acestora, la avertizãrile ºi somaþiile
organelor de ordine;
- nerespectarea orelor de desfãºurare (legea prevede maxim
ora 23:00),a traseelor de depla-

sare sau a locului ºi perimetrului destinat adunãrii (atunci
când a fost declaratã la primãrie);
- instigarea prin orice mijloace, iniþierea sau recurgerea la
acþiuni violente sau alte manifestãri, cu intenþia de zãdãrnicire ori tulburare, în orice mod,
a adunãrilor publice;
- organizarea sau participarea
la contramanifestaþii desfãºurate în acelaºi timp ºi în acelaºi
loc cu adunãrile publice declarate, indiferent de modul lor de
exprimare;
- introducerea sau desfacerea
bãuturilor alcoolice în locurile
destinate desfãºurãrii adunãrilor
publice, pe toatã durata acestora;
- refuzul de a pãrãsi imediat
adunarea la solicitarea organelor de ordine.
În funcþie de fapta sãvârºitã,
legea în discuþie prevede amenzi de la 500 la 10.000 de lei, iar
constatarea faptelor se poate
face de cãtre poliþiºti, de jandarmi ori chiar de cãtre primari

sau de împuterniciþii acetora.
Desigur, acestea sunt doar faptele sancþionate expres prin
Legea nr. 60/1991, însã un alt
act normativ pe care trebuie
sã-l luãm în considerare este Legea nr. 61/1991 care sancþioneazã faptele de încãlcare a
ordinii publice.
Spre exemplu, sunt catalogate drept contravenþii ºi pot
fi sancþionate cu pânã la 500
de lei scrierea sau desenarea,
fãrã drept, pe pereþii clãdirilor,
pe garduri sau pe obiecte de
folosinþã comunã aflate în locuri publice, deteriorarea prin
orice mijloc a acestora, precum ºi dezlipirea sau distrugerea, fãrã drept, a reclamelor,
anunþurilor ºi afiºelor legal expuse în locuri anume destinate.
De asemenea, constituie
contravenþie servirea cu bãuturi alcoolice în localuri publice ºi în afara acestora pe timpul desfãºurãrii adunãrilor
publice, în imediata apropiere, precum ºi consumul de bãuturi alcoolice de cãtre participanþi. În aceste cazuri,
amenda poate ajunge la 1.500
de lei, iar proprietarul localului care a servit bãturile se
poate alege cu activitatea suspendatã pe o perioadã de 30
de zile.
Cei care folosesc diverse
obiecte sau aparate care produc zgomote ce pot duce la
tulburarea, fãrã drept, a liniºtii locuitorilor, sãvârºesc, de
asemenea, o contravenþie, iar
amenda poate ajunge pânã la
1.000 de lei, potrivit Legii
nr.61/1991.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc

Situaþia controalelor efectuate de cãtre agenþii constatatori din
cadrul ABA Olt pe teritoriul bazinului hidrografic Olt în anul 2016

A

dministraþia Bazinalã de
Apã Olt, instituþie condusã de ing. Velicu Erãmazu, prin Serviciul Inspecþiei
Bazinale de Apã (IBA), controleazã pe întreg teritoriul bazinului hidrografic Olt respectarea
de cãtre persoanele juridice sau
fizice a legilor ºi reglementãrilor în vigoare din domeniul gospodãririi calitative ºi cantitative a apelor, precum ºi al siguranþei barajelor ºi altor construcþii hidrotehnice.
Serviciul Inspecþia Bazinalã a
15 - 21 februarie 2017

Apelor din cadrul ABA Olt ºi
Inspecþia Teritorialã a Apelor din
cadrul SGA Olt, Vâlcea, Sibiu,
Braºov, Covasna ºi Harghita, au
efectuat în cursul anului 2016 un
numãr de 1.646 controale: 698
planificate ºi 948 neplanificate.
Din totalul controalelor planificate ºi neplanificate au fost efectuate astfel: 246 balastiere, 57
acumulãri/iazuri, 9 poluãri, 109
salubrizãri ºi 1.225 alte situaþii.
Tot în cursul anului 2016, au fost
efectuate un numãr de 301 controale tematice dupã cum urmea-

zã: Microhidrocentrale (MHC) 108; alimentãri cu apã ºi staþii de
epurare - 31; extragere agregate
minerale - 43; acumulãri C ºi D
- 11; igienizãri cursuri de apã 103 ºi unitãþi IPPC -5 (prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii).
Contravenþiile constatate ºi
sancþiunile aplicate de cãtre
agenþii constatatori în decursul
anului 2016 au fost în numãr de
192, dintre care: 157 avertismente, 35 amenzi în valoare totalã
de 1.350.000 lei. Suma încasatã

din amenzi: 325.000 lei. Petiþii
ºi reclamaþii verificate ºi soluþionate de cãtre agenþii constatatori au fost în numãr de 183.
La nivelul judeþului Vâlcea, în
perioada
01.01.201630.06.2016, reprezentanþii Inspecþiei Bazinale a Apelor din
cadrul ABA Olt ºi Inspecþia Teritorialã a Apelor - SGA Vâlcea
au efectuat un numãr de 441
controale: 175 planificate ºi 266
neplanificate. Dintre acestea, 73
de controale au fost efectuate la
balastiere, 36 la salubrizãri ºi

332 în alte situaþii.Pe raza judeþului au fost aplicate un numãr
de 60 de sancþiuni contravenþionale, dintre care 54 tip avertisment ºi 6 amenzi contravenþionale în valoare totalã de 195.000
lei, acestea fiind achitate.
“Modul în care sunt respectate de cãtre persoanele juridice sau fizice legile ºi reglementãrile în vigoare din domeniul
gospodãririi apelor este permanent în atenþia noastrã’’, a precizat ªef Serviciu IBA , ing. Daniel Bãviþã.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Z

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, a
participat, marþi, la
inaugurarea activitãþii celei de-a 47-a
structuri din subordinea Serviciului
Public Comunitar
Local de Evidenþã a
Persoanelor din
judeþ, care va funcþiona la sediul Primãriei Cerãt.
de Valentin Zarea
„Îmi face mare plãcere sã
mã aflu în Cerãt, o comunã
cu oameni destoinici ºi muncitori, iar aceastã realizare înfiinþarea serviciului comunitar de evidenþã a persoanelor - reprezintã un argument
în plus. Sã ºtiþi cã, din acest
punct de vedere, al creãrii
acestor de structuri locale
prin care, practic, facilitãm
accesul doljenilor la obþinerea unui nou act de identitate, suntem primul judeþ din
þarã. Astãzi (marþi - 14 februarie), inaugurãm cel de-al
www.indiscret.ro

47-lea serviciu de acest gen ºi
reuºim astfel sã venim în sprijinul celor aproximativ 4.200 de
locuitori din Cerãt, care nu vor
mai fi nevoiþi sã se deplaseze în
acest sens la Segarcea, ceea ce
se traduce în economii de bani
ºi de timp. Aveþi un primar care,
sprijinit de aparatul propriu ºi
de o echipã de consilieri locali
implicaþi ºi bine pregãtiþi, a ºtiut
foarte bine sã utilizeze banul
public în interesul comunitãþii.
Mã bucur cã în fruntea comunei se aflã un om tânãr, care s-a
«bãtut» pentru racordarea localitãþii la reþeaua de canalizare ºi
la sistemul de alimentare cu apã,
iar pentru acest nou obiectiv al
comunei Cerãt doresc sã vã felicit“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.
Primarul comunei Cerãt, Ionuþ Barbu, a apreciat susþinerea
de care s-a bucurat iniþiativa
înfiinþãrii serviciului local de
evidenþã a persoanelor, atât din
partea consilierilor locali, cât ºi
a autoritãþilor judeþene. „Pentru
noi, este o zi foarte importantã.
Începând de astãzi, locuitorii
din Cerãt nu se vor mai deplasa
la Segarcea pentru a-ºi obþine

actele de identitate ºi astfel nu
vor mai pierde timp preþios
pe drum.
Doresc sã adresez mulþumirile noastre atât conducerii Consiliului Judeþean Dolj,
cât ºi celei a Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a
Persoanelor, pentru colaborare ºi pentru modul în care neau sprijinit în aceastã iniþiativã. În egalã mãsurã, le mulþumesc ºi funcþionarilor publici, colegilor mei din Primãria comunei Cerãt, ºi consilierilor locali, care au înþeles necesitatea ºi oportunitatea implementãrii acestui
proiect în beneficiul comunitãþii noastre. Inaugurarea de
astãzi deschide seria unor realizãri pe care ni le dorim în
acest an, obiective între care
se numãrã centrul medical
din comunã, cãminul cultural, pentru care urmeazã sã fie
lansate procedurile în perioada imediat urmãtoare, dar ºi
lucrãrile la reþelele de apã ºi
canalizare, în cadrul master
planului judeþean, demers în
care, încã o datã, ne-am bucurat de susþinerea CJ Dolj“,
a afirmat primarul comunei
Cerãt, Ionuþ Barbu.

meii de la Ligã n-au simþit nici acum pe pielea lor
cã iarna nu-i ca vara, vorba fostului vârf împins Bãsescu. Aidoma baladelor suverane
ale salubritãþii, ce ziua se lopãteazã noaptea se reaºazã, încât
terenurile au devenit patinoare.
Scriam, în numãrul trecut, despre inepþiile pretins novatoare
ale lui Van Basten în cel mai
popular dintre sporturi. Poet în
devenire, olandezul s-a inspirat,
în nopþile cheltuitoare de fotbal,
din ce vrei ºi din ce nu vrei, mai
puþin din patinaj. Mi-l închipui
pe Bucuricã executând un Dublu Axel ºi pe Mãzãrache un
Dublu Lutz (aici nu mã pricep:
Lutz sau Luþu), în notaþia lui
Marius Avram. El e arbitrul care
nu s-a învãþat minte dupã ce, la
Târgu Mureº, a alunecat de era
sã-ºi fragmenteze coloana, cea
care i-a mai rãmas. Odatã comutând pe Botoºani, sã mã batã
Kuku dacã pricep cum de CSU
nu a scos mãcar un egal, cum
de a încasat-o. Nu mã dezic de
cele de pânã aici, convins cã
mixul fotbal-patinaj, spre care
duce incompetenþa LPF, ar împãca ºi capra pe post de sezon
estival, ºi varza pe post de sezon hibernal. Gigi Mulþescu
acuzã în stânga ºi în dreapta pe
considerentul cã elevii sãi sunt
obiºnuiþi sã joace pe terenurile
cu iarbã, deºi pe Extensiv, când
ninge, cresc nãmeþi în loc de
troscot. La Botoºani, cu nãmeþii pânã la gât de s-ar fi jucat,
Universitatea tot n-ar fi avut
voie sã piardã. Reintrase în

campionat cu o pãlãrie de goluri la activ, iar mecanismul, deo mai trebui uns, oricum funcþioneazã peste bielele moldovenilor. Nu o datã însã, aruncându-ne privirea peste tabelul sinoptic al turului, ”alb-albaºtrii”
le-au servit fanilor una caldã,
una rece, încât nu s-a înþeles
mare lucru din tactica ºi strategia cuplate ºi decuplate. În fond,
acolo, la Botoºani, terenul a fost
la fel de îngheþat pentru oaspeþi
ºi gazde, la fel de impractibabil, desprinderea pe tabelã, în
minutul 87, semnând-o nigerianul Kuku. Iarna vrajbei noastre s-a substanþializat în felul ei
ºi la Iaºi, prin forfeul oficializat
al Astrei Giurgiu, campionii urmând sã-i întâlneascã în Europa League pe belgienii de la
Genk. Dedesubtul patriotic îl
înþelegem, dar în miºmãreala cu
pricina ieºenii ce amestec vor fi
având, doar cã îºi încarcã agenda? Forurile fotbalistice abilitate s-au repezit la gogoaºa otrãvitã play-off/play-out, doar pentru cã au înfulecat-o ºi ciprioþii
ºi uite ce bine le merge. Campionatul Ligii I, precum al suratei, este, cu mici excepþii, unul
al sãrãntocilor, inflaþionist prin
importul de strãini decorativi. A
vorbi în România de terenuri
drenate în plinã iarnã e o nesãbuinþã. Patine, don’ Gino, sã trecem la patine. Dar ºi admiþând
saltul Rittberger în ograda CSU,
sã mã batã Kuku dacã pricep
cum de-am nasolit-o în pãguboasa etapã cu numãrul 23. Sã
vinã 24.
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Sã mã batã Kuku
dacã pricep!

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi

Buican
ºi croitoreasa
de la Cotroceni

de Marielena Popa

Cine?

C

Cine ar putea fi noul director al teatrelor reunite din
Râmnicu Vâlcea? Unii spun
cã Iulian Margu, de la Etalon Tv. Pariem cã vor sãri
ca arºi toþi „maeºtrii” din
presã!

omuna vâlceanã Pãuºeºti-Mãglaºi va avea
un centru de zi pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice
ºi de asistenþã medicalã a acestora la domiciliu, a declarat primarul Alexandru Dediu (foto).
“Reabilitare ºi dotare centru
de zi ºi asistenþã sanitarã la domiciliu pentru persoane vârstnice este unul dintre proiectele
noastre europene, pe mãsura
8.1. Vom face acest centru medical într-o clãdire pe care deja
o avem. Proiectul prevede dotãri cu aparaturã medicalã de
pânã la 700.000 de euro, pentru anumite investigaþii, ºi include ºi o ambulanþã”, a precizat primarul. În Pãuºeºti-Mãglaºi, 60% din totalul de 4.100
de locuitori sunt vârstnici.

Anul viitor,
râmnicenii vor
patina în centru
Primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, promite cã iarna viitoare oraºul va avea un patinoar în zona centralã. Investiþia este de circa 70.000
de euro.

PSD, mai cu talent,
se poate?
Dezamãgitoare activitatea
de pânã acum a parlamentarilor puterii. Înþelege toatã lumea cã partidul are probleme, din cauza lui Liviu
Dragnea, însã este cazul ca
aleºii naþiei sã depãºeascã
aceastã jenã. Sau nu sunt în
stare de mai mult?
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au degradat; reabilitarea ºcolii
de la Valea Cheii, clãdire veche;
terenul de minifotbal din curtea ºcolii Pãuºeºti-Mãglaºi este
realizat la 50%, în acest an,
foarte urgent vom pune covorul sintetic; un nou gard împrejmuitor la ºcoala din centrul comunei; modernizarea cãminului cultural cu salã de filme
modernizatã ºi dotatã cu aparaturã 3 G. În maximum douã
luni, începem refacerea podu-

lui de la Pietrari, care a fost deteriorat, avem banii în totalitate”, a menþionat Alexandru Dediu.
Acesta a mai declarat cã primãria va moderniza iluminatul
public, cu lãmpi pe led, ºi va
amplasa, în diferite zone ale
localitãþii, 24 de camere de luat
vederi, pentru depistarea accidentelor, a furturilor de lemne,
furturilor din magazine ºi alte
clãdiri.

Proiecte pentru
2017-2020
Pe agenda primarului Dediu
se aflã câteva investiþii importante pentru perioada 20172020. „Trotuare de-a lungul
drumului naþional, sperãm sã
încheiem lucrarea în 2018. Trebuie extinsã alimentarea cu apã
cu 4,5 kilometri; avem foarte
multe drumuri neasfaltate de
peste 15 ani care încep sã se
deterioreze; peste pârâurile
Olãneºti ºi Cheia sunt cinci
punþi pietonale ºi aº dori sã le
construim din nou, pentru cã s-

Bulacu ºi
þãriºoara!
Întrebat la conferinþa de
presã de sãptãmâna trecutã
dacã nu l-au luat aºa, niºte
fiori, când a criticat Ordonanþa 13, care, de fapt, îl
avantaja, senatorul PNL
Romulus Bulacu, dovedit
incompatibil de cãtre ANI,
a avut un discurs de Nae
Caþavencu. „Dar ce, credeþi
cã eu am ajuns în Parlament
sã fac legi pentru mine? Eu
am ajuns acolo pentru a-i
sluji pe cetãþenii acestei
þãri!” Þãriºoara, daaa!

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

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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Din postãrile de pe facebook ale deputatului PNL
Cristian Buican: “Palatul
Cotroceni. Reporter: suntei
optimistã? Protestatara: nu,
sunt croitoreasã!” Eh, dacã
avea ºi ea oi, se muta în Piaþa Victoriei! Hm, ce ziceti,
domnule deputat, sacrificaþi

ceva din ºeptel?

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, vui presa din
Vâlcea, timp de vreo doi ani,
cã la Ocnele Mari niºte chinezi, serioºi nevoie-mare,
vor sã facã o clinicã de recuperare post-operatorie, cu
tratamente orientale. Venirã
chinezii de câteva ori, îi
primi fostul primar cu pâine ºi sare, se pozarã, se puparã, se lãudarã. Pânã când
se alese praful de marele
proiect, cãci micii chinezi se
luarã la ceartã. Între noi fie
vorba, nu investeau nici
dacã nu se certau, ãºtia sunt
niºte plimbãreþi, iar ai noºtri,
fie-ne scuzatã expresia,
“pun botul”. Ulterior, au
cerut garanþia depusã pentru licitaþie, circa 100 milioane lei vechi. Dilema primãriei a fost cã nu a ºtiut
cãruia dintre ãºtia care s-au
certat sã restituie banii, cãci
i-a cerut fiecare. Din marele proiect a rãmas un calendar care atârnã în biroul primarului; aºa, întru luareaminte! Pariu cã ºi la Bãile
Govora se va întâmpla “la
indigo”?
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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Pãuºeºti-Mãglaºi: proiect european
pentru
pentru îngrijirea
îngrijirea vârstnicilor
vârstnicilor

Indiscreþii
de Vâlcea
Din proiectul
chinezesc
de la Ocnele Mari
a rãms doar
un calendar
de perete
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