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Noul prefect
al judeþului
Dolj, învestit
în funcþie

ACTUALITATE

Copiii doljeni,
imunizaþi în
funcþie de prioritãþi
de Octavia Hantea

P

otrivit purtãtorului de
cuvânt al DSP Dolj, dr.
ªtefan Popescu, situaþia
actualã depinde în continuare de
Ministerul Sãnãtãþii. Sunt semnale cã acest vaccin, la sfârºitul
lunii martie ºi începutul lunii
aprilie, urmeazã a fi distribuit
direcþiilor de sãnãtate publicã
din þarã. „Dupã cum ºtiþi, situaþia nu depinde de noi, ci de Ministerul Sãnãtãþii. ªtim ºi noi cã
au fost încheiate contracte ºi cã
la finalul acestei luni, începutul
lunii viitoare, problema se va
rezolva. Am fost informaþi cã se
vor cumpãra multe doze la nivel naþional ºi cã se va face stoc,
tocmai pentru a evita situaþii
cum este cea din prezent”, a
explicat dr. Popescu.

„Vor fi vaccinaþi,
întâi, cei care
nu au fãcut deloc
vaccinul”
Partea mai puþin bunã este cã
atunci când va veni vaccinul în
judeþul Dolj, dozele nu vor
ajunge pentru toþi copiii. Asta
pentru cã se vorbeºte despre
sosirea Hexacimei în tranºe,
ceea ce va pune medicii în situaþia de a imuniza dupã anumite prioritãþi. Cert este cã au
întâietate copiii de douã sau trei
luni care nu au fãcut nicio dozã
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Copii neimunizaþi, pãrinþi debusolaþi, liste de
aºteptare ºi autoritãþi care dau noi date limitã
privind sosirea vaccinului Hexacima. Dacã la
începutul lunii februarie a.c. s-a precizat, de
cãtre reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, cã situaþia depindea de aprobarea
bugetului, iatã cã mai este puþin pânã la finele
lunii martie ºi nu se poate vorbi despre o datã
sigurã a utilizãrii acestui vaccin. Vestea proatã
este cã cei mici vor fi imunizaþi respectându-se
anumite prioritãþi, asta pentru cã nu va sosi
întreg lotul necesar, ci în tranºe. În prima fazã
se aºteaptã, la DSP Dolj, aproximativ 3.000 de
doze de vaccin.
din acest vaccin. „Avem nevoie de foarte multe doze, dar le
vom primi în tranºe. În prima
fazã vor veni 3.000 de doze. Vor
fi vaccinaþi întâi cei care nu au
fãcut deloc vaccinul, adicã acei
copii de douã sau trei luni, apoi
cei care se apropie de doi ani ºi
trebuie sã fie imunizaþi cu ultima dozã, þinând cont de faptul
cã ar fi trebuit sã fie fãcutã la
11 luni. Apoi vedem ce rãmâne
pentru cei care sunt încã în grafic, mã refer la cei care au cinci
luni sau 12 luni. Acest vaccin
se face la douã, patru ºi 11 luni”,
a completat purtãtorul de cuvânt
al DSP Dolj.

Mare grijã
la vaccinul
luat de pe Internet
În tot acest timp, pãrinþii sunt
debusolaþi ºi mãmicile se aflã în

situaþia de a se organiza pe reþelele de socializare pentru a
cumpãra vaccinul. Este nevoie
de organizare pentru cã distribuitorul nu poate livra o singurã dozã, comanda minimã fiind
de zece. Chiar ºi aºa, întrucât
transportul este foarte important
în pãstrarea calitãþii ºi proprietãþii vaccinului, medicii atrag
atenþia supra riscurilor. Nici cadrele medicale ºi nici farmaciºii nu recomandã achiziþia acestui vaccin prin comandã on line,
indiferent de asigurãrile venite
din partea vânzãtorului. Vaccinul hexavalent protejeazã copilul împotriva a ºase boli grave:
difteria, tetanosul, tusea convulsivã, pneumonia, poliomielita ºi
hepatita B. Acesta se administreazã copiilor la douã, patru ºi
11 luni, fiind un vaccin care face
parte din schema naþionalã de
vaccinare.

Dan Narcis Purcãrescu este noul prefect al
judeþului Dolj, acesta fiind învestit în funcþie în
cursul zilei de marþi 21 martie a.c. Ceremonia sa derulat în cadrul Instituþiei Prefectului Dolj, la
eveniment participând directorii instituþiilor
subordonate Prefecturii, subprefecta, angajaþi
ai Prefecturii, dar ºi reprezentanþii ALDE, þinând
cont de faptul cã actualul prefect vine pe filierã
ALDE.

de Octavia Hantea

N

umirea în funcþie a noului prefect al Doljului a
fost fãcutã la câteva zile
dupã ce Sorin Nicolae Rãducan
ºi-a anunþat demisia din motive
personale. Dan Narcis Purcãrescu a fost învestit în funcþie de
cãtre Teodor Iulian Gheorghe,
director general MAI, care a venit la Craiova special pentru
acest lucru.

„Se poate
conta pe mine”
Dupã depunerea jurãmântului,
actualul prefect a adresat câteva
cuvinte celor prezenþi în salã,
dând asigurãri cã va lucra pentru binele judeþului. „Este o
onoare pentru mine sã fiu în faþa
dumneavoastrã în calitate de prefect al judeþului Dolj. Este o misiune care încununeazã un parcurs profesional ºi de viaþã pe
care l-am închinat funcþiei publice în acest judeþ. Aº vrea sã mulþumesc, în primul rând, celor
care mi-au încredinþat acest mandat de reprezentant al Guvernului în teritoriu ºi sper sã onorez

aceastã funcþie. Nu va fi simplu,
dar pornesc cu buna credinþã ºi
sunt optimist la început de drum.
Voi fi un prefect care va respecta întru totul litera ºi spiritul legii în vigoare. Voi promova principiile colaborãrii, cooperãrii ºi
respectului între instituþiile publice. De asemenea, mã voi baza
în exercitarea funcþiei publice pe
sprijinul profesioniºtilor din cadrul Instituþiei Prefectului Dolj.
Sper într-o cooperare fructuoasã cu CJ Dolj ºi cu parlamentarii
judeþului. Sunt reprezentantul
unui guvern care ºi-a propus un
program de guvernare curajos.
Voi susþine toate mãsurile menite sã permitã aplicarea acestui
program, fiind deschis cãtre toate vocile din societatea civilã
care militeazã pentru dezvoltarea legalã a acestui judeþ. Uºa
mea este deschisã pentru toþi cei
care vor binele judeþului Dolj ºi
al locuitorilor sãi ºi care cred cã
acest lucru este posibil. Se poate conta pe mine”, a declarat
Purcãrescu. Dan Narcis Purcãrescu a lucrat în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã
Dolj, inspector în compartimentul SSM.
www.indiscret.ro
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„Grindeanu pentru noi
este mai rãu decât Boc!“
Poliþiºtii craioveni au
declanºat protestele
împotriva cabinetului
Grindeanu, nemulþumiþi de modul în care
sunt trataþi comparativ cu alte categorii de
bugetari. Sãptãmâna
trecutã, nu mai puþin
de 200 de poliþiºti
craioveni au luat
drumul Bucureºtiului
pentru a se alãtura
colegilor într-un miting de protest fãrã
precedent în ultimii
cinci ani.
de Cosmin Pretorian

D

upã ani buni de relativã liniºte, poliþia românã ºi implicit cea craioveanã trec din nou prin mari
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frãmântãri. Poliþiºtii sunt nemulþumiþi deoarece guvernul
Grindeanu i-a ignorat complet
atunci când a decis sã creascã
salariile majoritãþii bugetarilor.
Sãptãmâna trecutã, o parte din
sindicatele poliþiºtilor din întreaga þarã a organizat la Bucureºti, în faþa Ministerului Administraþiei ºi Internelor, un
mare miting de protest la care
au participat peste 2.000 de
subofiþeri ºi ofiþeri din poliþia
românã. De la Craiova, peste
200 de membri ai Sindicatului
Poliþiºtilor Dolj, ai Sindicatului „Europol“, filiala Dolj, ºi ai
Sindicatului „Mihai Viteazul“
Dolj au participat la miting,
cinci autocare ºi un microbuz
luând drumul Bucureºtiului.
„Ne-am sãturat sã fim batjocura guvernanþilor ºi a parlamentarilor. Am crezut cã tãierile
salariale de pe vremea guver-

nãrii Boc este cel mai rãu lucru posibil ce ni se poate întâmpla, însã iatã cã, la doar douã
luni de când a fost pus în funcþie, guvernul Grindeanu a depãºit cu mult abuzurile domnului Boc. Mãcar guvernul Boc a
tãiat la toþi bugetarii salariile,
dar actuala guvernare ne-a separat în bugetari buni ºi bugetari rãi. Cei buni primesc creºteri salariale, noi, proºtii, nu!
Nu este posibil ca tu, guvernant
ºi partid aflat la guvernare, sã
spui cã siguranþa cetãþeanului
nu reprezintã o prioritate pentru tine ºi, ca atare, creºteri salariale acorzi tuturor bugetarilor, mai puþin poliþiºtilor. Sã
fim bine înþeleºi, noi nu am
cerut creºteri salariale, noi am
cerut doar sã ni se aplice ºi
nouã HG1/2017, adicã acea
hotãrâre a guvernului Grindeanu prin care s-a modificat sa-

lariul minim pe economie. Noi,
poliþiºtii, nu facem parte din
salariaþii României? De ce guvernul Grindeanu ºi PSD-ul
dezbinã societatea, împãrþind
bugetarii în favorizaþi ºi defavorizaþi? Când au venit ºi neau cerºit voturile, parlamentarii doljeni ai PSD-ului nu au
spus niciodatã cã poliþia românã va fi transformatã într-o categorie de bugetari asistatã social! Acum, nu am vãzut niciun parlamentar doljean mãcar
sã vinã ºi sã discute cu noi...
Stau ascunºi prin birouri, mulþumiþi cã ºi-au atins scopurile:
sunt la guvernare ºi încaseazã
indemnizaþii grase!“, a declarat Ionuþ Ciciu, unul dintre liderii Sindicatului Poliþiºtilor
Dolj. Tot în semn de protest,
majoritatea poliþiºtilor de la
Serviciul Poliþiei Rutiere Dolj
a luat decizia de a nu mai apli-

ca amenzi conducãtorilor auto
care încalcã legea. „Vom da
numai avertismente în urmãtoarele sãptãmâni. Vom aplica
legea, însã nu vom mai sancþiona cu amenzi încãlcarea ei.
Poate aºa, când vor vedea cât
le scad încasãrile la buget, îºi
vor da seama cã existãm ºi
noi“, ne-a declarat unul dintre
agenþii Serviciului rutier al IPJ
Dolj.
Conform unor surse din interiorul miºcãrii sindicale, este
de aºteptat ca în aceastã sãptãmânã sau cel târziu sãptãmâna
viitoare, toate sindicatele din
cadrul IPJ Dolj sã organizeze
un marº fãrã precedent prin
centrul Craiovei, cu plecare de
la sediul IPJ Dolj. În cazul în
care vor trece peste orgolii ºi
vor organiza acest marº, sindicaliºtii doljeni vor bifa o premierã în viaþa socialã a urbei.
22 - 28 martie 2017
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Constantin Bãlãceanu Stolnici participã
la un simpozion la
Arhiepiscopia Râmnicului

ADMINISTRAÞIE
Vo t decisiv
în Camer
a
Camera
Deput
aţilor
Deputaţilor

Ziua Olteniei va fi
serbatã pe 21 martie
de Marielena Popa

Se pot organiza
programe cu
caracter culturalartistic ºi ºtiinþific,
fãrã zi liberã
„Se instituie ziua de 21 martie - Ziua Olteniei. (...) (2) Sãrbãtorirea anualã a Zilei Olteniei
poate fi marcatã de autoritãþile
centrale ºi locale, precum ºi de
instituþiile publice de culturã din
þarã ºi strãinãtate, prin organizarea unor programe ºi manifestãri cu caracter cultural-artistic
ºi ºtiinþific. (…) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale pot sprijini material sau
logistic organizarea ºi desfãºurarea programelor ºi manifestãrilor prevãzute la art. 1 alin. (2),
în limita fondurilor disponibile. (…)
Societatea Românã de Radiofuziune ºi Societatea Românã
de Televiziune, în calitate de

Camera Deputaþilor a votat, marþi, 21 martie, în calitate de
for decizional, pentru adoptarea proiectului de lege care instituie Ziua Olteniei, ce va fi serbatã pe 21 martie. Iniþiatorii legii
motiveazã cã regiunea este locul de plecare al primei revoluþii
moderne, Revoluþia lui Tudor Vladimirescu, ºi se cuvine marcarea momentului în care acesta intrã în Bucureºti. În cursul
dezbaterilor, parlamentarii au corectat ºi o greºealã jenantã
din expunerea de motive ºi din textul iniþiativei care localizau
regiunea istoricã Oltenia, la “nord-vestul României” ºi nu la
sud-vestul acesteia, aºa cum este firesc. Proiectul de lege a fost
adoptat cu 213 voturi pentru, 30 contra ºi 25 de abþineri.
servicii publice, pot include în
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestãrile dedicate acestei sãrbãtori”, se aratã
în textul adoptat.

Proiectul, iniþiat
în 2016 de 27 de
parlamentari
Proiectul de lege a fost iniþiat
în 2016 ºi susþinut de 27 de deputaþi ºi senatori
Neafiliaþi: Burlacu ªtefan,
Gurzãu Adrian, Gust Bãloºin
Florentin, Iriza Scarlat, Marian

A

cademicianul Constantin Bãlãceanu - Stolnici
participã miercuri, 22
martie a.c., la Simpozionul Naþional ”Patriarhul Justinian Marina (1948-1977), mãrturisitor
al dreptei credine ’i apãrãtor al
Bisericii strãmo’e’ti”, organizat
de Arhiepiscopia Râmnicului.
Evenimentul se desfãºoarã în
contextul manifestãrilor Anului
comemorativ Justinian Patriarhul ºi al apãrãtorilor Ortodoxiei
în timpul comunismului în Patriarhia Românã. Arhiepiscopia
Râmnicului a anunþat cã la acest
simpozion vor mai participa

Ion Cristinel, Movilã Petru,
Negruþ Clement, Udriºte
Gheorghe
PSD: Cãlin Ion, Ciocan Dan,
Delureanu Virgil, Florea Daniel,
Khraibani Camelia, Rãdulescu
Romeo, Stãnescu Alexandru,
Weber Mihai, Zgonea Valeriu
ªtefan
PNL: Ardeleanu Sanda-Maria,
Crãciunescu Grigore, Militaru
Lucian, ªtirbu Gigel-Sorinel
Minoritãþi: Vainer Aurel
UNPR: Gheorghe Florin,
Mazilu Constantin, Mihãilã
Ioan, Niculescu Dumitru, Rãducanu Ion.

acad. Emilian Popescu, conf.
univ. dr. Florian Bichir, conf.
univ. dr. George Enache,
dr. George Stan, pr. prof. univ.
dr. Nicolae Necula, lector univ.
dr. Marian Croitoru, pr. Mihai
Spãtãrelu, dr. Octavian Marinescu, dr. Nicolae Adrian Petcu, conf. univ. dr. Ioan St. Lazãr, pr. dr. Laurenþiu Rãdoi.
Simpozionul va avea loc de la
ora 10.00, în Sala Iosif Episcopul a Centrului Cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Arhiepiscopia Râmnicului.
Marielena Popa

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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Vâlcea: Consilier 5
judeþean PNL,
fals în douã
declaraþii
de interese

DEZVÃLUIRI

Consilierul judeþean Victor Stãnculescu
(PNL) a încãlcat legislaþia privind integritatea
în exercitarea funcþiior ºi demnitãþilor publice, precum ºi pe cele care reglementeazã
sancþionarea corupþiei, nemenþionând în
declaraþiile de interese din anii 2012 ºi 2013
contractele pe care le-a avut cu instituþii
bugetare sau societãþi comerciale la care
statul este acþionar. Potrivit Codului Penal,
falsul în declaraþii se pedepseºte cu amendã
penalã sau închisoare între trei luni ºi doi ani.
Dincolo de aceasta, o perioadã din primul
mandat de consilier judeþean al lui Stãnculescu se suprapune perioadei în care aceeaºi
firmã a derulat contracte cu entitãþi afate în
administrarea Consiliului Judeþean Vâlcea.

SC ALVISTPO MEDIA
SRL, o firmã
jucãuºã
n 2010, Victor Stãnculescu se asociazã cu
Bogdan Popescu în firma SC ALVISTPO MEDIA
SRL (CUI 27669326, J38/
393/2010). Fiecare cu o cotã
de participare la beneficii/
pierderi de 50%. Firma editeazã Ziarul de Nord, o publicaþie cu o frecvenþã extrem
de redusã a apariþiilor. Ziarul
de Nord începe sã încaseze
din contracte de prestãri servicii de la instituþii publice
sau societãþi comerciale cu
capital de stat. Printre acestea, Servcet SA ºi Prelcet SA,
la care CET, aflatã în administrarea Consiliului Judeþean Vâlcea, este acþionar
majoritar. De asemenea, ALVISTPO MEDIA SRL deruleazã contracte ºi cu primãrii
din judeþul Vâlcea. În 2012,
Victor Stãnculescu devine
consilier judeþean, iar legea

Î
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nu îi mai permite afaceri cu instituþii aflate în administrarea
sau subordinea Consiliului Judeþean Vâlcea. Numai cã SC
ALVISTPO MEDIA SRL continuã sã încaseze. În 2013, spre
exemplu, firma figureazã în evidenþele PRELCET SA ºi SERVCET SA cu contracte de câte
3.500 lei. Tot în 2013, SC ALVISTPO MEDIA SRL încaseazã 4.500 lei de la Primãra
Horezu. Pe 7 ianuarie 2014,
Stãnculescu se retrage din firmã ºi pânã în ziua de azi susþine cã nu a luat un leu din
aceste contracte ºi cã altcineva s-a înfruptat.

Naþionalã de Integritate. Victor
Stãnculescu se aflã la al doilea
mandat de consilier judeþean,

iar anul trecut a candidat
fãrã succes pentru Camera
Deputaþilor.

Punctul 5
al declaraþiei
de interese
poate deveni
punctul fatal
Deºi s-a dat de mic ºi nefinanþat, a eludat însã chestiuni obligatorii. Chiar dacã
în ambele declaraþii de interese recunoaºte cã a fost asociat la SC ALVISTPO MEDIA SRL, Stãnculescu nu

Publicitate

de Marielena Popa

completeazã punctul 5 al acestor declaraþii. Acolo, era obligat sã menþioneze: instituþia
contractantã-denumirea ºi
adresa, procedura prin care a
fost încredinþat contractual, tipul contractului, data încheierii contractului, durata contractului, valoarea totalã a acestuia; o ºmecherie tipic româneascã pentru care unii au fost
traºi pe dreapta de Agenþia
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Nici culorile drapelului
nu ne aparþin!?

L

e-am fi copiat de la africani. Galbenul crom despre care ºtim cã simbolizeazã bogãþia ogoarelor ar
simboliza, de fapt, deºertul
Sahara. Albastrul cobalt ºi roºul vermion ar þine ºi ele de o
altã istorie ºi de o altã culturã.
Ale statului Ciad! Ni se rãsucesc în mormânt eroii neamului (ºi n-ar fi pentru prima
datã). Drapelul statului Ciad a
fost adoptat în 1959, ceea ce,
practic, ne-ar scuti de orice
comentariu. Numai cã un alt
comentariu, insidios, în care
pluralul de la “drapel” este invariabil “drapeluri”, ne pune
pe gânduri. Autorul, anonim,
face slalom prin turbulenþele
Revoluþiei române, când tricolorul cu stema decupatã a fost
semnul redeºteptãrii naþionale.
Istoriceºte, gãsim drapelul naþional mult mai devreme, în
1848, când s-a decretat dispunerea pe verticalã a celor trei
culori. Nu rezultã cã ele existau deja pe orizontalã? Tricolorul a fost adoptat întâi în Þara
Româneascã, în 1834, ca drapel de luptã, pe vremea domnitorului reformator Alexandru D. Ghica. “Politicienii români, care au adoptat acest
steag în 1989, spun cã erau la
curent cu faptul cã Ciadul folosea deja acel drapel în culorile roºu, galben ºi albastru”.
Stã mintea-n loc, parcã ne-am
nãscut cu toþii mâine! Atunci,
la Revoluþie, Ion Iliescu ar fi
mormãit, uituc ºi grãbit, cã
“erau lucruri mult mai importante care ne interesau”, iar
Petre Roman, profesor univer-

sitar fãrã pic de carte (?!), cã
“nu era un motiv de îngrijorare”. ªi mai ºi, unul dintre protestatarii care mãrºãluiau prin
centrul Bucureºtilor, luna trecutã, a întors întrebarea: “De
ce ar trebui sã ne pese? Ciadul
e prea departe!” Vasãzicã, zecile de mii de manifestanþi strigau din toþi bojocii hoþii, jos
guvernul ºi corupþia ucide, iar
cineva cu microfon îi zgândãrea cum cã, neliniºtiþi ºi necitiþi, agitau, de fapt, “drapeluri”
ale Ciadului! “Este o chestiune supãrãtoare pentru specialiºtii în vexilologie”, obiecteazã Drew Hinshaw, reporter al
publicaþiei The Wall Street
Journal. Timp de 27 de ani,
Ciadul “s-a plâns în tãcere” cã
autoritãþile de la Bucureºti i-au
subtilizat drapelul naþional. Au
ºtiut autoritãþile de la N’Djamena, de ce se plâng, dacã se
plâng, în tãcere. În 1959, ambasada Ciadului de la Moscova a înaintat un protest ONU
pe motivul asemãnãrii cromatice a celor douã drapele. Ca
sã nu spunem trei, la mijloc fiind ºi Andorra. Protest respins
de ONU: tricolorul României
este anterior existenþei statului
Ciad. Pãi, dacã e aºa, ºi aºa e,
Ciadul este statul plagiator!
Acest lucru însã nu schimbã
povestea, în care nu crede nimeni, cum cã bravii noºtri conducãtori de la Revoluþie habar
n-aveau de însemnul constituþional. Pasul urmãtor, imnul
naþional. Parcã aud cã “Deºteaptã-te, române!” e inspirat
din “Trezirea, gabonezi, ºi la
luptã!”
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
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PAM-FLIT
Sunã, pe urmele
Laviniei
Mare concurs mare la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj! Doamna Sunã, pupila
senatoarei Lavinia Craioveanu, va da piept cu încã patru
contracandidaþi pentru a scãpa de sintagma „interimar”
care atârnã urât dupã numele
funcþiei de inspector general.
Fie vorba între noi, doamna
„urmaºã a Laviniei” meritã sã
conducã destinele învãþãmântului doljean, cã doar a rezolvat cu promptitudine ordinele primite de la vârf. Spre
exemplu, interimara directoare Georgeta Dãogaru de la
Grãdiniþa cu Program Prelungit „Phoenix”, este menþinutã în funcþie în ciuda ratei ridicate de leºin a personalului
subordonat! Nu trece lunã
fãrã ca ambulanþa sã nu ridice vreun angajat al grãdiniþei
„cãzut” la datorie ca urmare
a modului în care se comportã doamna directoare. Dar ce
mai conteazã acest minuscul
amãnunt, când, pe Facebook,
poze cu personaje zâmbitoare sunt postate „ca sã le arãtãm oamenilor cã ziariºtii
mint”! Având în vedere trecutul concurs pentru postul de
inspector general, absolvit cu

Indiscreþii de Dolj
nota 10 de doamna Craioveanu
dupã ce, cu doar câteva luni înainte încasase o notã „niþel” umilitoare, suntem convinºi cã
doamna Sunã va absolvi cu succes acest greu test!

ALDE a declanºat
ofensiva totalã!
Conform unor surse bine informate, ofensiva ALDE în judeþul Dolj nu se opreºte doar la
numirea proaspãtului prefect,
Dan Purcãrescu. Se spune, ºi nu
avem niciun motiv sã credem cã
nu va fi aºa, cã în viitorul nu
prea îndepãrtat vreo opt primari
peneliºti vor îmbrãþiºa noua
docrinã liberalã promovatã la
nivel central de Cãlin PopescuTãriceanu. În plus, în câteva
servicii deconcentrate, se anunþã schimbãri la vârf. Garda veche, în mare parte pesedistã,
aflatã de peste patru ani la conducere, se pare cã preferã sã nu
moarã ºi se va preda fãrã a
crâcni în front.

Pentru cine vin
fondurile europene,
Miticã?
În ultimii ani, Mitropolia Olteniei a fost unul dintre jucãtorii activi pe piaþa proiectelor derulate pe fonduri europene, cu
performanþe ce se calculeazã în
zeci de milioane de euro. ªi,
totuºi, performanþele de pânã

acum ar putea fi considerat
mãrunþiº faþã de ce pare cã va
urma. Astfel, recent, ADR SV Oltenia a anunþat câºtigãtorul licitaþiei pentru contractarea serviciilor de evaluare a cererilor de finanþare
depuse în cadrul Programului
Operaþional Regional 20142020 în Regiunea Sud-Vest
Oltenia. Firma câºtigãtoare?
Nimeni alta decât ACZ Consulting, vãzutã de mulþi drept
firma de casã a instituþiei conduse de Marilena Bogheanu
ºi care, în ultimii ani, a avut
numeroase contracte pentru
realizarea de studii ºi evaluarea proiectelor în cadrul Programului Operaþional Regional 2007-2013. Interesant este
cã, aºa dupã cum reiese dintrun articol publicat recent de
ziarul România Liberã, firma
ACZ Consulting este deþinutã de Adelina Gherghinescu,
fiica directorului BNR Dolj,
Gheorghe Gherghinescu,
membru în consiliul director
al Asociaþiei „Vasiliada” Craiova, organizaþie cu caracter
creºtin ºi social ºi al cãrei preºedinte de onoare este nimeni
altul decât ÎPS Irineu, mitropolitul Olteniei. Evident, o
simplã coincidenþã care sigur
nu va influenþa în niciun fel
obiectivitatea cu care firma
ACZ Consulting va analiza
proiectele depuse de Mitropolia Olteniei...

Poliþia Localã a Municipiului Râmnicu
Vâlcea organizeazã concurs
pentru un post de ºofer
Poliþia Localã a Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeþul
Vâlcea, anunþã scoaterea la concurs în data de 19 aprilie 2017,
ora 1000 – proba scrisã, cu respectarea prevederilor HG
nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, a unui post vacant, personal contractual, pe perioadã
nedeterminatã:
- ªOFER I – Biroul Financiar,
Contabilitate, Administrativ,
SSM - 1 post
Dosarul de concurs va conþine urmãtoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului
autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate
sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã
caz;
c) copia certificatului de naºtere;
d) copia certificatului de cãsãtorie, dacã este cazul;
e) copiile actelor care atestã
pregãtirea ºi experienþa profesionalã;

f) carnetul de muncã sau,
dupã caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
g) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere
cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu
funcþia pentru care candideazã;
h) adeverinþã medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult
6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre
unitãþile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae.
Actele prevãzute la alin. 1 lit.
b)-f) vor fi prezentate ºi în original în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Informaþii suplimentare pe
adresa http://www.primariavl.ro
www.indiscret.ro
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Emil Moþ

Primãria Slatina
vrea „casã nouã”
de 5 milioane de euro
Oficialii Primãriei
Slatina i-au convocat
zilele trecute, în regim
de urgenþã, pe consilierii locali pentru a
aproba studiul de
fezabilitate privind
construirea unui nou
sediu al Primãriei
Slatina. Este o investiþie de cinci milioane
de euro pe care primarul Emil Moþ vrea s-o
treacã pe lista proiectelor finanþate prin
PNDL în ultima zi de
depunere.
de Mihaela Bobaru

C

onsilierii slãtineni au
fost de acord cu Studiul
de fezabilitate/Documentaþie de aprobare a Lucrãrilor de Intervenþie, dar ºi indicatorii tehnico-economici pentru investiþia „Modernizare ºi
extindere sediu administrativ
www.indiscret.ro

Primãria Municipiului Slatina,
strada Mihail Kogãlniceanu, nr.
1, municipiul Slatina, judeþul
Olt”. Executivul slãtinean a ales
sã depunã la Ministerul Dezvoltãrii, chiar în ultima zi, proiectul pentru a primi finanþare în
cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL).
Proiectul presupune realizarea
unei clãdiri de 1.820 mp, cu
subsol, demisol, parter ºi etaj,
chiar în curtea primãriei din
strada Mihail Kogãlniceanu, nr.
1, pe amplasamentul actualelor
garaje ºi magazii. Nu se va renunþa la actualul sediu, o clãdire monument-istoric, aceasta
urmând sã-ºi pãstreze funcþia de
„reper arhitectural al zonei ºi ca
element de reprezentare ºi de
protocol al instituþiei administrative”, dupã cum se menþioneazã în expunerea de motive a
proiectului. Conform aceluiaºi
document, în noul sediu vor fi
aduse direcþiile ºi serviciile
„exilate” ce îºi desfãºoarã activitatea în diverse puncte ale Slatinei.

Bufet pentru
angajaþi ºi 50 de
locuri de parcare
Valoarea totalã a investiþiei
este de 23.106.600 de lei cu
TVA, echivalentul a aproximativ 5 milioane de euro. Din
aceºti bani, 18.057.925 reprezintã valoarea lucrãrilor de construcþii-montaj care, conform
proiectului, ar trebui realizate în
decursul a 24 de luni. Potrivit
indicatorilor tehnici ai investiþiei, aºa cum au fost prezentaþi
în proiect, viitorul sediu al administraþiei slãtinene va avea
regimul de înãlþime DS +P+E –
clãdire existentã monument istoric ºi S+DS+P+E – clãdire
nou propusã. Zona va fi sistematizatã pe vertical, fiind construite în jur o serie de locuri de
parcaare ºi alei pietonale. Pentru parcare, se va asigura un
numãr de minimum zece locuri
pentru vizitatori ºi de 40 de locuri pentru personal, pentru vizitatori asigurându-se la nivelul
terenului, iar pentru personal

atât la nivelul terenului, cât ºi
în subsol, în funcþie de soluþia
adoptatã. Noul sediu va avea o
capacitate funcþionalã pentru un
numãr de birouri necesare activitãþii a 130-170 de persoane,
birouri ce vor fi configurate astfel încât sã asigure o repartizare pe departamente cu birouri
tip „open space” ºi individuale
pentru ºefii de departamente ºi
birouri pentru aparatul de conducere. Totodatã, va funcþiona
o salã de consiliu cu o capacitate de 90-100 persoane, o zonã
de bufet pentru angajaþi de 50
persoane ºi un spaþiu pentru relaþii cu publicul de minimum
opt birouri. Pentru a face funcþional spaþiul fãrã cheltuieli prea
mari cu utilitãþile, se vor implementa soluþii ºi tehnologii precum panouri solare, pompe de
cãldurã ºi alte asemenea.

„Am speranþe mari
cã vor fi aprobate”
Proiectul a fost depus spre finanþare de Primãria Slatina la

Ministerul Dezvoltãrii, alãturi
de alte douã proiecte de anvergurã: modernizarea ºi consolidarea variantei Oituz ºi construirea, la Colegiul Naþional
„Radu Greceanu”, a unui corp
nou de clãdire pe amplasamentul actualului corp cunoscut
drept „Bastilia”. Valoarea totalã a celor trei proiecte se ridicã
la 74 de milioane de lei, dupã
cum a preciziat primarul Emil
Moþ. El ºi-a a exprimat speranþa cã toate aceste proiecte vor
primi finanþarea. „În prezent, nu
putem sã vorbim efectiv de începerea vreunei lucrãri, sã se
înþeleagã foarte clar. S-au aprobat studiile de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici. Nu
e vorba de începerea vreunei
lucrãri mâine, peste douã luni
sau peste un an”, a spus primarul, menþionând însã cã, având
în vedere ºi faptul cã judeþul Olt
are un secretar de stat în minister, se sperã cã toate cele trei
proiecte vor fi pe lista celor pentru care se alocã fonduri. „Vã
daþi seama cã am speranþe mari,
normal cã am discutat”, a precizat Emil Moþ la întrebarea legatã de posibilul sprijin pe care
ar putea sã-l primeascã din partea secretarului de stat din Ministerul Dezvoltãrii, Cãtãlin
Rotea, de fel din judeþ. Lista
proiectelor înaintate de primarii din toatã þara, pentru care se
va decide în cele din urmã finanþarea, va fi anunþatã, cel mai
probabil, în cursul lunii aprilie,
a mai declarat primarul Slatinei,
Emil Moþ. Atunci se va ºti ce
proiecte vor fi demarate ºi când
vor putea fi gata.
22 - 28 martie 2017
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DEZVÃLUIRI
de Dan Olteanu
n vreme ce majoritatea craiovenilor aflã, la început de an, cuantumul taxelor ºi impozitelor pentru locuinþe ºi autoturismele din proprietate, locuitorii din cartierul George Enescu arondaþi Parohiei „Sf. Ioan

Î

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Critica opoziþiei
oarbe

Craiovenii din Parohia
„Sf. Ioan Botezãtorul“, somaþi M
sã achite contribuþia culticã
Botezãtorul“ sunt informaþi cu privire la cuantumul contribuþiei cultice
pentru anul 2017. Astfel, printr-un fluturaº personalizat, pe care le este trecut, cu pixul, numele ºi adresa, enoriaºii sunt informaþi cã, în urma unei
hotãrâri a Consiliului Parohial din data
de 27.11.2016, aceasta a crescut de la
30 de lei la 50 de lei pe an pentru fiecare familie. Preotul paroh Marius
Neacºu explicã, de asemenea, cã banii colectaþi urmeazã a fi utilizaþi pentru reparaþii la exteriorul lãcaºului de
cult, precum ºi pentru cheltuielile necesare întreþinerii sale.

Numeroase familii din cartierul craiovean George Enescu arondate Parohiei „Sf. Ioan Botezãtorul“ au fost
înºtiinþate prin intermediul unor fluturaºi personalizaþi
cã trebuie sã achite „contribuþia culticã“ pentru anul
2017. În plus, enoriaºilor le este adus la cunoºtinþã cã,
în conformitate cu o decizie a Consiliului Parohial de la
finele lui 2016, cuantumul contribuþiei a crescut de la 30
la 50 de lei pe an pentru fiecare familie.

Promoþie în numele
Tatãlui ºi Fiului
ºi Sfântului Duh
ªi, pentru a atrage cât mai mulþi
„clienþi“, preotul Neacºu oferã ºi o

promoþie. Astfel, enoriaºii care achitã contribuþia pot lãsa ºi „un acatist
pentru sãnãtatea ºi binele familiei“,
acatist ce se va citi în zilele de vineri,
la orele 17.00. Ba mai mult, în cazul
unui deces, enoriaºii sunt informaþi cã
parohia poate asigura „gãzduire pentru sicriu“. Nu este clar dacã gãzduirea este sau nu condiþionatã de achitarea contribuþiei cãtre bisericã, exprimarea lãsând loc de interpretãri.

Serviciu de colectare
la domiciliu
Conform fluturaºului distribuit,
contribuþia culticã poate fi achitatã,
pe bazã de chitanþã, la biserica parohiei în zilele lucrãtoare, dar ºi în timpul programului liturgic, susþinut duminica ori cu ocazia sãrbãtorilor. De
menþionat este cã, în cazul în care
enoriaºul nu se poate deplasa pentru
achitarea contribuþiei, parohia oferã
serviciu de colectare la domiciliu, prin
intermediul membrilor Consiliului
Parohial.

Bani cu mila, nu cu de-a sila
Lãsând gluma la o parte, trebuie
precizat cã niciun enoriaº nu poate fi
obligat sã achite vreo taxã pentru serviciile oferite de Bisericã. Inclusiv reprezentanþii BOR insistã cã „nu existã varianta de a fi refuzat un serviciu
liturgic dacã nu este plãtit“. Oferirea
de bani cãtre o anumitã bisericã ar trebui sã fie doar un gest voluntar, ºi nu
o taxã achitatã regulat. Chiar dacã unii
preoþi se viseazã funcþionari la Serviciul de impozite ºi taxe...
22 - 28 martie 2017

ircea Eliade, marele filosof, spunea
cã nu existã un neam care sã consume atâtea energii în politicã precum românii. Azi, ca ºi ieri, am rãmas la fel.
Din pãcate, mare parte din aceste energii sunt
negative. Energii oarbe care alimenteazã critica de dragul criticii, opoziþia de dragul opoziþiei. Vorba aceea: discrediteazã, discrediteazã, ceva tot rãmâne... Cum altfel putem înþelege obsesia PNL (Partidul Non Liberal) de a
proroci în fiecare zi lãsatã de la Dumnezeu,
cãderea guvernului, prãbuºirea Coaliþiei. Din
motive interne, din motive externe, din cauze
meteo sau din proasta aliniere a planetelor,
nu conteazã, important e sã cadã guvernul.
Cã de aceea sunt la putere... ca sã cadã! Nu
am vãzut în aceste trei luni de guvernare PSDALDE un singur demers de opoziþie constructivã din partea reprezentanþilor acestui partid
cu pretenþii liberale (afiliat în plan european,
sã nu uitãm!, la grupul popular, adicã non liberal!!!). Nici în Parlament, nici în afara lui.
Nu am auzit o apreciere faþã de lucrurile bune
fãcute de guvernul Grindeanu (ºi au fost, har
domnului, destule!). Mãcar aºa, ca semn de
fair-play politic. Nu am vãzut un singur proiect-alternativã al PNL la vreo decizie de politicã publicã luatã de guvern ºi criticatã de
ei. Nu am vãzut la aceºti oameni argumente
raþionale, darãmite o viziune liberalã. Nimic!
Doar invective, critici de doi bani bucata ºi
multã, multã urã! Parcã sunt de pe altã lume.
Parcã nu aparþin aceleiaºi þãri. Cred cã România meritã mai mult de la Opoziþia democraticã decât gargarã politicianistã, fãcutã dimineaþa, la prânz ºi seara, despre cãderea guvernului ca soluþie unicã la toate problemele
societãþii noastre. Buna guvernare nu þine doar
de ceea ce reuºeºte guvernul sã facã, ci ºi de
modul în care se raporteazã o opoziþie politicã responsabilã faþã de actul guvernãrii. Aºa
este peste tot în lumea civilizatã! Logica asta
a campaniei permanente nu face casã bunã
niciodatã cu logica bunei guvernãri. ªi nici
cu logica bunei Opoziþii. ªi mai cu seamã nu
foloseºte nimãnui. Cu atât mai puþin PNL.
Bunul simþ al poporului român se vede ºi din
gradul de încredere pe care îl au românii faþã
de acest partid ºi faþã de liderii sãi actuali. La
fel de mic, la aceastã datã, ca ºi la momentul
11 decembrie 2016. Adicã, foarte, foarte mic!
(în raport cu pretenþiile PNL). Mãcar acest
lucru sã le dea de gândit acestor oameni care
ar trebui sã fie azi Opoziþia Democraticã în
România. Adicã, Alternativa de mâine!
Cu gândul la ceea ce ar însemna, acum,
aceastã ”Alternativã”, nu pot decât sã spun:
Doamne fereºte!
www.indiscret.ro

Locurile de joacã 9
din Craiova, tobogane
deja sparte ºi gunoaie
la fiecare pas
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Felul în care au ajuns sã arate o parte dintre
locurile de joacã din Craiova, într-o perioadã
nu foarte mare de când au fost modernizate,
indicã faptul cã locuitorii urbei ºi, culmea,
chiar pãrinþii habar nu au sã pãstreze ceea ce
municipalitatea a reuºit sã aducã la normalitate în urmã cu patru ani. Tobogane ºi leagãne pe alocuri crãpate din cauza utilizãrii
necorespunzãtoare, cãluþi smulºi din ºuruburi, aparate de fitness devenite nesigure,
acestea sunt o parte dintre „reuºitele” craiovenilor. Aceºtia ar trebui sã ºtie cã dacã nu
vor îngriji ceea ce li s-a fãcut, vor ajunge din
nou în situaþia de a-ºi duce copiii la locuri de
joacã necorespunzãtoare, autoritãþile locale
neavând în plan achiziþii în acest sens.
de Octavia Hantea

A

u cerut spaþii de joacã noi pentru copiii
lor, iar acum calcã în
picioare, la propriu ºi la figurat, tot ceea ce înseamnã
tobogane, leagãne, tiribombe
sau diverse echipamente pentru activitãþi specifice copilãriei. Nu o fac pãrinþii direct,
ci copiii care chiar dacã sunt
însoþiþi de un adult la locul de
joacã, atitudinea acestuia lasã
de dorit. Pe lângã faptul cã
au umplut nisipul sau covoarele de protecþie pentru copii
cu mucuri de þigarã sau cu pahare din plastic sau carton,
mãmicile ºi tãticii craioveni
participã practic la distrugerea mobilierului de joacã.
Evident, nu este cazul sã generalizãm, dar majoritatea
dovedeºte faptul cã realitatea
este una extrem de tristã.

Echipamente
folosite dupã
ureche, sub ochii
pãrinþilor
Dacã luãm la pas locurile
de joacã din Craioviþa, spre
exemplu, nu este spaþiu unde
sã nu constatãm echipamente cu defecþiuni. Fie cã nu
respectã categoria de vârstã
ºi vezi copil de 13 ani urcat
www.indiscret.ro

pe acele tiribombe cu lanþuri
destinate copiilor mici, fie cã
efectiv calcã în picioare toboganele urcându-se în sens invers
pe ele sau cã dau cu balansoarele de pãmânt de auzi din partea cealaltã a cartierului, acestea sunt practicile des întâlnite
în spaþiile de joacã. Grav este
cã aceºti copii sunt însoþiþi de
mãmici sau de taþi care nu se
sinchisesc în a-i explica fiului
sau fiicei cum se utilizeazã, de
fapt, un astfel de echipament de
joacã. Mai mult, în cazul în care
o altã persoanã îi trage de mânecã, tot ei devin ofensaþi ºi
dornici de conflicte ca la uºa
cortului.

Mucuri de þiagarã,
coji de seminþe
ºi materii fecale
de la câini
O altã mare problemã a acestor parcuri este, aºa cum a precizat ºi directorul RAADPFL
Craiova, Aurelia Filip, curãþenia. Cei care dau cu mãtura,
poate chiar ºi de patru ori pe zi
într-un singur spaþiu, ajung sã
adune saci întregi de sticle din
plastic, pahare de cafea, diverse ambalaje ºi mucuri de þigarã.
Coºurile de gunoi, amplasate
chiar sub nasul cetãþenilor, au
devenit astfel piese de decor.

Cojile de seminþe nu vor dispãrea niciodatã din jurul bãncuþelor situate în preajma locurilor de joacã, iar gãrduleþele din lemn ajung constant
obiecte pe care elevii îºi varsã nervii, lovind în neºtire cu
picioarele. Proprietarii de
câini participã ºi ei la crearea unui peisaj dezastruos,
spaþiul verde ºi chiar zonele
cu nisip pentru cei mici fiind
invadate cu materiile fecale
ale animalelor. Autoritãþile
vor interveni pe aceastã direcþie ºi, potrivit Aureliei Filip, dupã o campanie de informare, dacã cetãþenii vor
continua sã-ºi plimbe câinii
fãrã punguþã ºi lopatã, se va
trece la amenzi. Rãmâne de
vãzut câþi dintre craioveni
vor da dovadã de respect.
Spunem acest lucru pornind
de la exemplul acþiunilor întreprinse împotriva celor
care obiºnuiesc sã manânce
seminþe pe bãncile din parcuri sau din Grãdina Botanicã. ªi atunci, au fost câteva
momente de liniºte, dupã
care craiovenii au continuat
sã-ºi exerseze lipsa bunului
simþ.

Fãrã noi achiziþii
în plan
Având în vedere toate
aceste acþiuni lipsite de bun
simþ, spaþiile de joacã din
Craiova vor avea grav de
suferit. Municipalitatea va
interveni cu mici reparaþii,
dacã se va mai putea, dar
gãurile din tobogane, lanþurile rupte sau cãluþii desprinºi
din ºuruburi ºi sparþi pe alocuri, toate acestea nu vor mai
fi foarte sigure pentru copii.
Aici intervine ºi un aspect
financiar, municipalitatea
nemaiavând în plan noi achiziþii de acest fel, un factor
destul de motivant pentru
pãstrarea a ceea ce existã la
ora actualã. De precizat cã
echipamentele montate în
anii 2013 ºi 2014 au costat
circa 12 milioane de lei ºi au
fost montate în toate cartierele oraºului.
22 - 28 martie 2017
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ACTUALITATE
de Octavia Hantea
n prezent, în judeþul Dolj
sunt disponibile 26 de locuri de muncã în domeniul
public, Primãria Craiova, Gogoºu, Dãbuleni, Teasc sau Leu
aflându-se pe lista unitãþilor angajatoare. Primãria municipiului Craiova a scos la concurs
douã posturi, de director ºi ºef
serviciu, din cadrul Direcþiei
servicii publice, vechimea în
muncã fiind de doi ºi respectiv
trei ani. Inspectori debutanþi se
cautã pentru primãriile din Lipovu, Daneþi, Gogoºu ºi Leu,
persoanele interesate având la
dispoziþie între o zi ºi 15 zile
pentru a-ºi depune dosarele în
vederea participãrii la concurs.

Î

Locuri de muncã
la stat, vechime
ºi experienþã
obligatorii
Primãriile din judeþul Dolj ºi alte câteva instituþii aparþinând sectorului public au scos la
concurs o parte din posturile vacante. Cea mai
mare problemã, când vine vorba de potenþialii
angajaþi, este cã acestora li se cere vechime în
muncã, fapt pentru care tinerii doljeni nici nu
îndrãznesc sã îºi încerce norocul la astfel de
concursuri. Sunt puþine posturile de debutanþi,
fie cã vorbim despre persoane cu studii medii,
fie despre cele cu studii superioare. O altã
mare dilemã a tinerilor interesaþi de joburi nu
este doar experienþa, ci ºi gândirea potrivit
cãreia multe dintre aceste locuri sunt aranjate
politic, ceea ce îi descurajeazã atunci când vine
vorba de participare la concurs.

Rãducanu,
victimã
colateralã a
ofensivei ALDE

Funcþii
de conducere
De asemenea, pentru Casa de
Pensii Craiova se cautã director executiv adjunct, consilier
juridic principal ºi consilier superior. Toate cele trei posturi
impun vechime ºi mai ales experienþã în muncã. Studiile superioare sunt obligatorii, vechimea cerutã fiind de trei, cinci
sau nouã ani. Palatul Copiilor
Craiova are vacant postul de
administrator de patrimoniu, iar
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã are nevoie de un consilier
asistent, pentru ambele fiind
nevoie ca potenþialul angajat sã
fi lucrat un an de zile. ªi Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj cautã director executiv adjunct,
vechimea cerutã în acest caz fiind de minimum trei ani.

15 locuri de muncã
la o singurã
instituþie
Instituþia cu cea mai bogatã
ofertã de lucru este Direcþia Generalã de Asistenþã ºi Protecþia
Copilului Dolj, cele 15 posturi
adresându-se atât persoanelor cu
studii superioare, cât ºi celor cu
studii medii. Înstituþia în cauzã
are nevoie de asistenþi sociali (4
posturi), psiholog practicant (3
posturi), inspector specialitate (1
post), asistent medical (1 post)
ºi instructor educaþie (6 posturi).
La rândul ei, Administraþia Bazinalã de Apã Jiu pune la bãtaie
douã posturi, unul de secretar,
altul de femeie de serviciu, iar
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova are nevoie de infirmierã, electrician ºi un administrator, vechimea fiind cerutã doar
pentru postul de electrician
22 - 28 martie 2017

de Cosmin Pretorian

(nouã ani).

versitãþii din Craiova.

Neîncrezãtori
în ofertã

Site-ul cu posturile
vacante

Marea dilemã a celor care îºi
cautã un loc de muncã este dacã
aceste posturi chiar sunt oferite
publicului sau se adreseazã
strict anumitor persoane. Cei
care abia au terminat o facultate nici nu îndrãznesc sã îºi depunã dosarul, plecând de la ideea cã nu vor avea nicio ºansã
atâta vreme cât se impune vechime în lucru. „Peste tot se cere
aceastã vechime ºi evident experienþã. Nu vom avea niciodatã vreo ºansã decât dacã suntem
fiul sau fiica nu ºtiu cãrui om
politic sau vreunui ºef din administraþie. Foarte greu este la
noi cu aceste locuri de muncã.
Nu ºtiu cât de realã este participarea la aceste concursuri. Realã în sensul cã poate ne pregãtim degeaba, persoana care va
ocupa postul fiind deja ºtiutã.
Cam aºa se practicã la noi”, crede unul dintre absolvenþii Uni-

De precizat cã guvernul a lansat portalul unde sunt fãcute publice toate posturile libere din
administraþie. Cei interesaþi sã
aplice pentru un loc de muncã
în administraþia publicã localã
vor afla mult mai repede de
acum încolo ce posturi sunt libere. www.posturi.gov.ro centralizeazã anunþurile privind locurile de muncã vacante din administraþia publicã localã ºi centralã din toatã þara. Fiecare anunþ
cuprinde ºi detalii legate de modalitatea în care solicitanþii pot
aplica, plus informaþii despre
dosarul de concurs. „Persoanele interesate pot efectua cãutãri
în funcþie de localitatea doritã
sau în funcþie de cuvinte-cheie,
nivelul de pregãtire necesar pentru ocuparea poziþiei, angajator
sau data la care au fost publicate posturile libere”, se aratã pe
site-ul respectiv.

A

ºa cum foºtii pediºti se
pot mândri la orice orã
din zi ºi din noapte cu
prefectul Marian Jean Marinescu, liberalii cu Marius
Deca, putem spune fãrã tãgadã cã acum, mai bine mai târziu decât niciodatã, ºi socialdemocraþii au avut un prefect
care meritã toate aprecierile:
Sorin Rãducanu! Deºi de-a
lungul timpului PSD-ul a mai
pus oameni în aceastã funcþie,
de departe Rãducanu a fost cel
mai bun prefect de sorginte
social-democratã, prestanþa ºi
prestaþia sa fiind fãrã cusur,
lucru recunoscut, chiar dacã
cu jumãtate de gurã, ºi de adversarii de pe partea dreaptã
a eºichierului politic doljean.
În aceste condiþii, cu atât mai
enigmaticã este plecarea sa intempestivã din fruntea celei
mai importante instituþii guvernamentale din judeþul
Dolj! Oficial, au fost invocate motive personale ce ar fi
stat la baza acestei demisii.
Elegantã ieºire din scenã, dar
absolut prematurã. În fapt,
adevãrul pare a fi cu totul al-

tul: la Bucureºti, pesediºtii
doljeni au fost rãzbiþi de un
Ion Cupã, preºedinte ALDE
Dolj, surprinzãtor prin puterea sa de negociere ºi imprevizibilitatea demersurilor sale
politice. Dupã ce a predat o
lecþie electoralã atât liberalilor, cât mai ales pesediºtilor la
parlamentarele de anul trecut,
severineanul rapid adoptat de
craioveni îºi continuã turul de
forþã într-un judeþ unde, cel
puþin pânã acum, pesediºtii se
mândreau cã sunt jupâni. În
condiþiile unui PNL aflat întro oarecare degringoladã ca
urmare a unui leadership mai
puþin inspirat, peste noapte,
liderul ALDE a devenit singura voce politicã doljeanã care
îndrãzneºte sã conteste hegemonia incontestabilã a socialdemocraþilor în acest judeþ
roºu. „Frate, frate, dar politica e pe funcþii chiar ºi-ntr-o
alianþã foarte bine sudatã cum
pare a fi cea dintre PSD ºi
ALDE“, pare sã le transmitã
deputatul Cupã colegilor de
alianþã. ªi, dacã ar fi sã dãm
crezare unor voci, surprizele
nu vor conteni sã curgã prin
Cetatea Banilor!
www.indiscret.ro

PSD Vâlcea anunþã
dizolvarea unor
structuri locale ºi
posibile excluderi
Deºi a obþinut la
alegerile locale ºi
parlamentare de
anul trecut rezultate
foarte bune, Organizaþia Judeþeanã
Vâlcea a Partidului
Social Democrat a
anunþat, recent,
mãsuri extreme cu
filialele care nu au
performat, precum ºi
cu unii dintre membrii de partid. Motivaþia: PSD nu este
pe persoanã fizicã,
iar alegerile din anul
2020 trebuie pregãtite de pe acum.
de Marielena Popa

P

reºedintele PSD Vâlcea, Constantin Rãdulescu (foto), a precizat într-un comunicat cã
pentru punerea în aplicare a
acestor mãsuri a fost stabilitã
o echipã din care fac parte:
preºedintele executiv, secretarul executiv, coordonatorul
Departamentului de strategie
ºi organizare internã, precum
ºi preºedintele Comisiei Judeþene de Eticã, Integritate ºi
Arbitraj. A fost aprobat programul de analizã ºi actualizare a bazei de date cu membrii PSD Vâlcea.
“Biroul Permanent Judeþean al Partidului Social Democrat Vâlcea s-a reunit în
ºedinþã, vineri, 17 martie
2017, cu începere de la orele
15.00, la sediul PSD Vâlcea
din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr.30, bloc
D6, parter, judeþul Vâlcea.
Ordinea de zi a constat în
adoptarea unor mãsuri cu privire la organizarea internã a
partidului, aprobarea proiectelor ºi programelor de activitãþi ale organizaþiilor judeþene de tineret, pensionari ºi
femei ale Partidului Social
Democrat Vâlcea, precum ºi
aprobarea programului de
activitãþi pe primele 6 luni ale
www.indiscret.ro

ALDE Dol
j:
Dolj:
ALDE mer
ge
merge
mai depar
departt e

“Nu trebuie
sã ascundem cã
în câteva localitãþi
avem probleme“
“Trebuie sã dãm dovadã de

pragmatism ºi sã luãm decizii care sã întãreascã structurile locale. Nu trebuie sã
ascundem cã în câteva localitãþi avem probleme, iar în
unele dintre acestea vom
merge pânã la dizolvarea
structurilor ºi chiar la excluderea unor colegi care nu au
înþeles sau nu vor sã înþeleagã cã partidul nu este pe persoanã fizicã sau doar un mijloc prin care poþi ajunge consilier.
Eu nu vreau sã plece nimeni, dar voi face tot ceea ce
þine de mine, statutar, pentru
ca în anul 2020 PSD sã câºtige detaºat alegerile în judeþul Vâlcea, însã pentru asta
trebuie sã pregãtim fiecare
structurã ºi grupã de partid.
Tot în aceastã ºedinþã i-am
informat pe colegii mei cu
privire la câteva probleme
administrative ºi la demersurile pe care le-am fãcut în
plan administrativ pentru
dezvoltarea ºi modernizarea
judeþului Vâlcea.
Le-am solicitat ferm parlamentarilor, consilierilor
judeþeni ºi municipali ca, din
aceastã sãptãmânã, în echipe mixte, sã înceapã întâlnirile ºi audienþele cu cetãþenii”, a opinat Constantin
Rãdulescu, preºedinte PSD
Vâlcea.

POLITICÃ

Deputatul Ion Cupã:
„Delegaþia Permanentã
a decis convocarea
Congresului pentru zilele
de 21 ºi 22 aprilie 2017“

D

anului în curs, al PES Activists
Vâlcea.
În cadrul aceleiaºi reuniuni,
a fost adoptat programul de analizã ºi actualizare a bazei de date
cu membrii PSD Vâlcea, precum ºi mandatarea conducerii
PSD Vâlcea cu privire la dizolvarea unor structuri teritoriale
ºi constituirea unor noi echipe
locale, care sã pregãteascã organizaþiile locale pentru evenimentele electorale ce vor urma.
Din echipa care va coordona
analiza la nivel local în fiecare
organizaþie vor face parte:
Gheorghe Mihãilescu - Preºedinte Executiv, Bogdan Constantin Matei - Secretar Executiv, Lucian Rãdulescu - Coordonator Departament de strategie ºi organizare internã, Ioan
Comºa - Preºedinte Comisia
Judeþeanã de Eticã, Integritate
ºi Arbitraj, precum ºi responsabilul zonal. Analiza pe fiecare
localitate în parte va fi prezentatã Preºedintelui Organizaþiei
Judeþene ºi Comitetului Executiv Judeþean”, a anunþat PSD
Vâlcea.
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elegaþia Permanentã a
ALDE, întrunitã STATUTAR, duminicã 19
martie, a decis convocarea Congresului Extraordinar pentru
ziua de 21 aprilie 2017, forum
în care vor fi supuse votului delegaþilor modificãrile la Statut
(inclusiv cele reclamate de domnul Daniel Constantin), urmând
ca a doua zi, pe 22 aprilie, sã aibã
loc Congresul ALDE, care va
alege prin vot democratic noua
conducere, unicã, a partidului.
De asemenea, în cadrul acestei
reuniuni s-au votat Ordinea de
zi a Congreselor din 21-22 aprilie, Comisia de pregãtire a acestora, precum ºi Comisia pentru
Statut.
Referitor la Reuniunea Delegaþiei Permanente de duminicã,
informãm opinia publicã doljeanã cã ea a fost convocatã statutar inclusiv cu semnãtura copreºedintelui Daniel Constantin,
având pe toatã perioada desfãºurãrii sale un cvorum care a
asigurat legalitatea deciziilor
luate.
Decizia domnului Daniel
Constantin de a pãrãsi sala, înainte de dezbaterile interne, este
o reacþie total nepotrivitã pentru un lider politic cu pretenþii
care deþine ºi funcþiile de vicepremier ºi ministru. Contestând
Delegaþia Permanentã, domnul
Constantin practic s-a contestat
pe sine, acest organism fiind
unul ºi acelaºi cu cel care i-a
validat candidatura la alegerile
parlamentare ºi l-a validat pentru funcþiile de vicepremier ºi
ministru al mediului.
Atacarea în instanþã a unor
decizii ale conducerii ALDE de

cãtre domnul Constantin este de
asemenea un gest lipsit de raþionalitate ºi moralitate politicã.
Existã (chiar ºi în politicã) o limitã care nu trebuie depãºitã
niciodatã. Nu poþi sã-þi dai în
judecatã propriu partid pe care
afirmi cã îl consideri casa ta.
Este ca ºi când îþi dai foc la propria casã, dupã care dai declaraþii de „dragoste” faþa de ea
chiar de la locul incendiului.
Continuarea de cãtre domnul
Daniel Constantin a acestor acþiuni nelegitime riscã sã îl situeze foarte repede în afara partidului nostru.
Opiniile ºi demersul domnului Constantin au o susþinere
marginalã în interiorul ALDE.
Mulþi dintre foºtii reprezentanþi
ai PC înteleg sã nu se alãture
acestui demers. Acþiunea domnului Constantin nu este de naturã sã afecteze parcursul unui
partid profund liberal care a reuºit sã câºtige încrederea românilor. Majoritatea parlamentarã
PSD-ALDE nu este pusã deloc
sub semnul întrebãrii.
ALDE are suficiente resurse
politice pentru a depãºi aceastã
situaþie neplãcutã ºi îi asigurã pe
toþi membrii ºi simpatizanþii sãi
din judeþul Dolj cã nu va face
jocul celor care vor distrugerea
unui proiect de succes ºi dinamitarea Coaliþiei de guvernare.
ALDE Dolj rãmâne o organizaþie unitã care are drept principal obiectiv susþinerea intereselor ºi aºteptãrilor legitime ale
cetãþenilor din judeþul nostru.
Aºteptãm alãturi de noi pe toþi
cei care doresc sã dea o ºansã
adevãratã liberalismului în România.

22 - 28 martie 2017

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

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.

22 - 28 martie 2017
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www.indiscret.ro

13

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Dragã PSD, pe când
alegeri pentru primar
la Craiova?!

A

Dresaj canin,
expoziþii în stradã ºi
Ziua Porþilor Deschise
la Poliþia Vâlcea
n contextul marcãrii, la 25
martie, a 195 de ani de tradiþie ºi continuitate a poliþiei în slujba cetãþenilor, Inspectoratul de Poliþie al Judeþului
Vâlcea organizeazã manifestãri,
unele inedite.
Joi, 23 martie a.c., la sediul
IPJ Vâlcea, începând cu ora
10.00, se va desfãºura Ziua
Porþilor Deschise, când toþi cei
interesaþi vor avea posibilitatea
sã afle mai multe despre activitatea poliþiei în ansamblu, dar
ºi aspecte particulare legate de
activitatea structurilor operative. Cu aceastã ocazie, poliþiºtii
Serviciului criminalistic, Centrului operaþional ºi Biroului de
analizã ºi prevenire a criminalitãþii vor prezenta vizitatorilor
tehnologia de care dispun pentru monitorizarea activitãþilor
cotidiene.
În faþa sediului IPJ Vâlcea vor
fi prezentate echipaje ale Serviciului criminalistic, CRAP,
Serviciului rutier ºi un stand al
Biroului de analizã ºi prevenire

Î

www.indiscret.ro

a criminalitãþii, cu materiale
preventive.

Standuri de
prezentare a tehnicii
în parcarea River
Plaza Mall
Activitãþile se vor încheia
sâmbãtã, 25 martie, începând cu
ora 10.00, în municipiul Râmnicu Vâlcea, în parcarea River
Plaza Mall, unde va fi organizatã o expoziþie ineditã cu standuri de prezentare a tehnicii ºi
materialelor din dotarea Serviciului de acþiuni speciale, Serviciului rutier, Serviciului criminalistic, Biroului de ordine
publicã – Poliþia de Proximitate, Centrului de reþinere ºi arestare preventivã, Corpului Naþional al Poliþiºtilor - Biroul Teritorial Vâlcea.
De asemenea, va fi amplasat
un punct de documentare - informare, unde poliþiºtii din cadrul Biroului de analizã ºi pre-

venire a criminalitãþii ºi poliþiºtii rutieri vor distribui materiale informativ preventive. Cei
prezenþi se vor putea delecta, la
orele 11.00 ºi 12.00, cu exerciþiile de dresaj prezentate cu ajutorul câinilor de serviciu ai Centrului Chinologic “Dr. Aurel
Greblea” – Sibiu ºi intervenþii
cu rol demonstrativ ale luptãtorilor Serviciului de Acþiuni Speciale Vâlcea, la orele 11.30 ºi
12.30.
De asemenea, se vor realiza
fotografii de cãtre Serviciul criminalistic, se va simula starea
de ebrietate prin intermediul
unui dispozitiv-ochelari specifici ºi se va face prezentarea radarului tip – „pistol” de cãtre
Serviciul rutier.
Pe parcursul a douã sãptãmâni, premergãtoare datei de 25
martie, Inspectoratul de Poliþie
al Judeþului Vâlcea a organizat
competiþii sportive (tenis, ºah,
volei ºi fotbal) la care au participat angajaþi ai inspectoratului.
(M.P.)

u trecut aproape trei
luni de când municipiul Craiova nu mai
are primar ales, ca urmare a
deciziei doamnei Olguþa Vasilescu de a pãrãsi postul de primar pentru cel de deputat, ulterior ºi pentru cel de ministru
al muncii ºi justiþiei sociale.
Dacã înºelarea încrederii celor
care au dat votul doamnei exprimar nu a fost un motiv suficient pentru a arãta lipsa de
respect ºi de interes a PSD faþã
de craioveni, guvernul Grindeanu continuã în aceeaºi notã
ºi nu scoate nicio vorbã despre
stabilirea datei la care ar urma
sã aibã loc alegerile parþiale
pentru funcþia de primar.
La nivelul administraþiei locale mocneºte o stare de incertitudine, toatã lumea aºteptând
sã vadã cine va veni în fruntea
urbei, iar decizia Guvernului
de a prelungi data organizãrii
alegerilor nu poate sã fie decât în detrimentul craiovenilor.
Cu toate cã avem un primar
interimar desemnat de la începutul lunii ianuarie, craiovenii
încã nu ºtiu cine conduce primãria, aspect ce sugereazã mai
degrabã interesul actualului
primar interimar pentru jocurile de culise care sã ducã la
desemnarea domniei sale pentru candidatura la primãrie,
decât pentru realizarea proiectelor majore ale municipiului
Craiova. Interesant este faptul
cã în acest moment Craiova are
primar din partea unui partid
care nici mãcar nu a participat
în cursa pentru primãrie ºi consiliul local, mai exact, din partea PMP, ca urmare a fuziunii
dintre UNPR ºi PMP. Probabil, unul dintre motivele care
duc la întârzierea organizãrii
alegerilor îl reprezintã tocmai
ezitarea Partidului Social Democrat de a desemna un candidat care nu are state vechi în
partid ºi nu reuºeºte sã obþinã
încrederea colegilor pentru

desemnarea într-o funcþie atât
de importantã.
Nici mãcar bugetul Craiovei
nu a fost încã adoptat, urmând
ca dezbaterea publicã sã aibã
loc abia joi, 23 martie, ora
14:00, în sala de plen a primãriei. Pe aceastã cale doresc sã
invit toþi craiovenii interesaþi
de modul cum intenþioneazã
administraþia PSD, condusã de
un primar interimar PMP, sã
aloce banii încasaþi de la cetãþeni. Dacã dezbatem bugetul
Craiovei abia la sfârºitul lunii
martie, ºi puþinii bani pe care
îi alocã primãria pentru investiþii riscã sã nu poatã fi utilizaþi anul acesta, ca urmare a
ineficienþei ºi procedurilor
greoaie de demarare a proiectelor noi. Pentru Colegiul Naþional “Carol I” s-au alocat
foarte puþini bani din cauzã cã
nici executivul nu ia în calcul
ca lucrãrile de consolidare ºi
reabilitare sã înceapã în acest
an, promisiunile ºi “cãrucioarele de documente” dovedindu-se din nou minciuni gogonate ale administraþiei PSD. În
privinþa construirii de locuinþe pentru tineri, absolut nimic,
firma chinezã mai primind un
termen de graþie pânã în luna
mai a acestui an. La WaterPark ne vor spune cã încã se
cautã salvamari ºi nicidecum
cã problema realã o reprezintã
lipsa autorizaþiilor. Bugetul din
acest an este unul încãrcat de
cheltuieli mai mult sau mai
puþin justificate, iar investiþiile au fost sacrificate cu desãvârºire.
Guvernul trebuie sã organizeze cât mai curând alegerile
parþiale, fiindcã starea de incertitudine de la nivelul administraþiei trebuie sã înceteze,
iar Craiova are nevoie de un
primar curajos, gata sã îºi asume proiecte ºi investiþii care
sã ducã la dezvoltarea oraºului ºi la crearea de locuri de
muncã!
22 - 28 martie 2017
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ã informãm cã în HG
69/2011 sunt prevãzute urmãtoarele tipuri
de încãlcãri:
a) încãlcãri foarte grave care
se sancþioneazã cu amendã de
la 14.000 lei la 18.000 lei;
b) încãlcãri grave care se
sancþioneazã cu amendã de la
8.000 lei la 12.000 lei;
c) încãlcãri minore care se
sancþioneazã cu amendã de la
3.000 lei la 6.000 lei.

Sancþiunile se aplicã:

a) operatorului de transport
rutier sau întreprinderii de
transport rutier în cont propriu
român/române ori strãin/strãine sau persoanei fizice/juridice, dupã caz;
b) conducãtorului auto român sau strãin, dupã caz;

c) operatorului economic care
desfãºoarã activitãþi conexe
transportului rutier/persoanei
fizice sau juridice, dupã caz;
d) ºcolii de conducãtori auto/
instructorului auto autorizat/
persoanei fizice sau juridice,
dupã caz;
e) centrului de pregãtire ºi
perfecþionare a personalului de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, dupã caz;
f) persoanei care utilizeazã
legitimaþiile de cãlãtorie tip card
fãrã drept sau în alte condiþii
decât cele reglementate de legislaþia în vigoare;
g) furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, dupã
caz.

Motive:

OG 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor consacrã expres, în art. 17, motivele

care atrag nulitatea procesuluiverbal: lipsa menþiunilor privind
numele, prenumele ºi calitatea
agentului constatator, numele ºi
prenumele contravenientului, a
faptei sãvârºite ºi a datei comiterii acesteia sau a semnãturii
agentului constatator.
Referirea la faptul cã nulitatea
se constatã ºi din oficiu, mã face
sã cred cã în mod clar e vorba de
o nulitate absolutã. În afarã de
art. 17, singura referire expresã
în OG 2/2001 la o cauzã de nulitate apare în art. 16 alin. 7, pentru situaþia obiecþiunilor la procesul-verbal, care sub sancþiunea
nulitãþii trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „alte menþiuni”.
Deºi art. 16 alin. 1 stabileºte
care sunt menþiunile ce trebuie
cuprinse obligatoriu în procesul-verbal, numai lipsa unora
dintre aceste menþiuni (adicã
cele la care face referire art.17)

Proprietãþile confiscate de comuniºti
pot fi revendicate doar pânã pe
30 iunie 2017. Apoi, se pierde totul!

D

upã ani de aºteptare,
în care cei din primã
rii nu ºi-au fãcut treaba sau i-au ajutat în mod suspect mai ales pe intermediari,
acum, proprietarii de drept riscã sã îºi piardã casele pentru
totdeauna. Avocatul Marius
Coltuc dã alarma: oamenii sunt
obligaþi sã se adreseze în instanþã pânã pe 30 iunie, altfel
riscã sã nu mai poatã solicita
niciodatã terenurile ºi casele.
În acest moment, la primã-

riile din toatã þarã sunt 33.000
de dosare nesoluþionate. Au fost
soluþionate doar 24.000, iar
60.000 au fost trimise Autoritãþii pentru Restituirea Proprietãþilor, care urmeazã sã-i despãgubeascã pe oameni.
Cele mai multe dosare nerezolvate sunt în Bucureºti:
24.000. Primãria Capitalei a rezolvat puþin peste 10.000.
Unele dintre aceste dosare au
ajuns în atenþia procurorilor anticorupþie. Comisiile de despã-

gubiri au fost acuzate de abuz
în serviciu pentru cã ar fi acceptat foarte uºor evaluãrile exagerate.
Surse din cadrul Autoritãþii
pentru Restituirea Proprietãþilor
confirmã informaþia, însã susþin cã rãmâne la latitudinea judecãtorilor dacã vor dori sã judece aceste cazuri dupã expirarea termenului de 30 iunie. Solicitatã sã comenteze oficial situaþia, ANRP nu a transmis un
punct de vedere.

e sancþionatã cu nulitatea.
Prin urmare, în cazul lipsei
celorlalte menþiuni se poate
conchide cã, în mãsura în care
legiuitorul nu a înþeles sã le
sancþioneze expres cu nulitate,
lipsa lor nu va conduce la nulitatea procesului-verbal?
Sã luãm situaþia nesemnarii
procesului-verbal de contravenient. În procesul-verbal, agentul constatator menþioneazã împrejurãrile care au determinat
nesemnarea procesului de contravenient, însã nu apare nicãieri
o semnãturã a unui martor care
sã le confirme ºi nici agentul
constatator nu precizeazã motivele ce au dus la încheierea procesului-verbal fãrã martor.
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Cum contest o amendã ISCTR în 2017.
Peste
Peste 2.000
2.000 de
de amenzi
amenzi aplicate
aplicate în
în 2017
2017 de
de ISCTR
ISCTR

Av. Marius Vicenþiu
Coltuc

Model plângere contravenþionalã

Model plângere contravenþionalã ISCTR – contestaþie amendã ISCTR
DOMNULE PREªEDINTE,
Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(ã) în ……………..,
CNP….. ………..seria ºi numãrul de buletin……………,
Formulez:
PLÂNGERE CONTRAVENÞIONALÃ
Împotriva procesului-verbal de contravenþie nr. …….., din
…………, încheiat de ……….., prin care, în baza art. …, din
………., am fost sancþionat(ã), a cãrui anulare o cer.
Motivarea prezenþei plângeri o voi depune pânã la primul termen.
Anexez copie dupã procesul-verbal de contravenþie – cu menþiunea conform cu originalul ºi semnãtura.
Semnãtura,
……….
DOMNULUI PREªEDINTE AL JUDECÃTORIEI
………………

SC APAVIL SA, activitate în sãptãmâna 13-17 martie 2017
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în sãptãmâna 13-17 martie
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 strada Eleodor
Constantinescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 2 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Republicii la blocul R34 ºi
Ciocãneºti nr. 60.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
22 - 28 martie 2017

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, Zãvoi
(strada ªtirbei Vodã), Nord
(strãzile Nicolae Titulescu ºi
Republicii), Traian, Sud ºi Centru;
- s-a reparat conductã canalizarea menajerã în Colonie Nuci
– Baraca 35;
- s-a ridicat la cotã cãmin canalizare pe strãzile Mr. V. Popescu ºi C-tin Dãlban;
- s-a confecþionat armãturã

piese suport cãmine de canalizare;
- s-a început inventarierea hidranþilor în zona Râureni;
- 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, Feþeni, 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 A16,
sc. C, C25, sc. A ºi B, A16, A20,
sc. F, A22, sc. D, A8/1, sc. A ºi
B, A8/2, B12, S2, sc. G ºi pe
strãzile Nichita Stãnescu la blocul A24/3, Ostroveni la blocul
A17/1, Marin Preda la blocul
W);
- Centru (strãzile General
Magheru la blocurile A ºi B,
Cerna nr. 25, Gib Mihãescu la
blocul S7, sc. B ºi în Piaþa Centralã la blocurile L ºi O);
- Nord (strãzile Liviu Rebreanu nr. 26 ºi Henri Coandã la blocul C1);
- Traian (strãzile Aleea Cas-

tanilor nr. 5 ºi Mihai Viteazu ºi
la blocurile 23, Filipin ºi SC Annabella SRL;
- precum ºi pe strãzile ªtirbei
Vodã la Cofetãria Theo, Colonie Nuci – Baraca 31, Panait
Donici la Institutul Militar, Râureni la Poliþia Rutierã, Molidului, Alexandru Sahia nr. 27, Libertãþii la Bisericã, C-tin Dalban la blocul 2A, Calea lui Traian la blocul N2 ºi la ªcoala
Anton Pann.
16 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 16 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 12
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Poate rupem gura târgului
cu Danemarca

Universitatea în
zodia egalurilor
Susþinuþi de peste
2.000 de suporteri
care au venit la
Bucureºti pentru aºi susþine favoriþii,
alb-albaºtrii nu au
reuºit decât un egal
în faþa rivalilor de la
Dinamo, în cel de-al
doilea meci din playoff. Deºi ºi-au creat
ocazii, elevii lui Gigi
Mulþescu au suferit
la finalizare, astfel
cã CSU pierde
ºansa de a rãmâne
aproape de liderul
Viitorul, echipã
aflatã acum la ºase
puncte distanþã.
de Valentin Zarea

J

uveþii încep extrem de
determinaþi partida de
pe Arena Naþionalã ºi
primul care trece pe lângã
www.indiscret.ro

deschiderea scorului este Zlatinski, al cãrui ºut din careu rateazã colþul lung al porþii apãrate de Penedo. Tânãrul Screciu încearcã un ºut de la distanþã, dar trasorul închizãtorului
oltean nu are destinaþia doritã.
Apoi centrarea ºutatã a lui Bãluþã este respinsã în ultimã instanþã de Mihai Popescu, care
evitã astfel deschiderea scorului. În tot acest timp, gazdele
conteazã ofensiv doar prin ºuturile defectuoase ale lui Palic. În
finalul reprizei, Ivan scapã unu
la unu cu portarul, dar ºutul e
respins în corner. Craiova dominã repriza, dar la vestiare se
intrã la egalitate, 0-0.
Repriza secundã începe alert,
Gustavo trage de la distanþã, însã
Penedo reþine. Calancea se evidenþiazã ºi el la ºutul lui Bumba
din interiorul careului, pentru ca
acelaºi Bumba, gãsit liber în careu la un corner, sã punã din nou
în pericol poarta noastrã. Se joacã spectaculos, pe contre. Bãluþã reuºeºte sã îl depãºeascã pe

portar ºi loveºte transversala. Este 1-0 la bare, dar e în
continuare 0-0 pe tabelã. Tot
Bãluþã dribleazã pe banda
stângã, trece de doi adversari,
pãtrunde în careu, iar ºutul
din unghi, pe colþul lung,
ocoleºte poarta. Nistor trimite peste dintr-o loviturã liberã, mult lateral stânga. În minutul 70, Jazvic debuteazã în
alb-albastrul ªtiinþei, intrând
în locul lui Zlatinski. Spectacolul continuã, se joacã în
vitezã, cu acþiuni la ambele
porþi. Cu un minut înainte de
final, Bãluþã ºuteazã din marginea careului, Penedo prinde. Meciul se încheie 0-0,
scor care nu avantajeazã pe
nimeni ºi care, aproape sigur,
scoate din cursa pentru titlu
ambele echipe.
Pentru CSU urmeazã meciul împotriva celor de la
CFR Cluj, echipã cu un moral foarte bun, mai ales dupã
victoria categoricã în faþa
campionilor de la Astra.

Anglia. Curioºi cum se împacã între ele stilurile de joc ºi
cum, la rândul sãu, le sublimeazã Christoph Daum, cel care a
semnat contractul cu FRF în
2016, cu obligaþia de a califica
România la CM. Cochetez cu
evidenþa, ca atâþia alþii, în sensul cã întâlnirea România-Danemarca este una decisivã în
perspectiva locului de baraj.
Toate partidele sunt decisive în
felul lor. La fel de evident, între noi ºi nordici e ceva ce nu
compatibilizeazã. Un jucãtor
de la noi, accidentat grav, aºteaptã o jumãtate de orã, pe targã, în ploaie, fãrã calmante,
pânã sã fie transportat la spital. Danezii au deplasat cu ei
pânã ºi bucãtarul suprem, pe
lângã kinetoterapeuþi ºi masor,
ca sã se simtã boieri: ”Acum,
ne pregãtim liniºtiþi. Vrem sã-i
batem pe români”. Noi, mai
mult cu sufletul, cu dãruirea ºi,
din când în când, ºi cu câte un
stop… cardiac pe terenul de
joc. Poate ne ajutã ce ne mai
þine în viaþã ºi, respirând ca la
Jiu sau Mureº (mai e ºi Ocna),
poate rupem gura târgului.
Poate prindem o zi ”epicã”,
Stanciu marcheazã ºi Cornelius
rateazã, spre împãcarea contrariilor celeste. E musai! Spun
ardelenii care au fãcut cozi ºi
au lichidat biletele. E musai
victoria, ºtiind cã ne aºteaptã
douã deplasãri infernale în
Muntenegru ºi Polonia, mai
prin varã, mai prin toamnã.
Dau mugurii ºi cum sã nu crezi
în corolele de mâine, de duminicã ºi de mai apoi? Aferim!

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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impul nu prea mai e îngãduitor cu naþionala
României în drumul spre
Campionatul Mondial din Rusia. Dincolo de explicaþii ºi scuze, clasamentul grupei E ne aratã, la rece, cã suferim. Am acumulat 5 puncte mari ºi late din
4 întâlniri, locul 4, dupã Danemarca – 6 puncte, Muntenegru
– 7 ºi Polonia – 10. Din întâlnirile cu primele douã clasate, disputate acasã, ne-am ales cu un
singur punct. ªi atenþie, doar
echipa de pe primul loc merge
în Rusia, cea de pe locul secund
având doar ºansa de a prinde
barajul. Un pod cam îndepãrtat,
singura ºansã de a surâde ºi tricolorilor antrenaþi de Daum.
Duminicã, 26 martie, la ClujNapoca, readucem surâsul acasã. Prima condiþie, satisfãcutã.
Mai rãmâne a doua, sã-i învingem pe elevii lui Age Hareide.
În istoria ciocnirilor bilaterale,
mai mereu am avut de furcã ºi
nici acum lucrurile nu par a fi
simple cu ei. Existã o vorbã,
speranþa moare ultima. Deci, sã
fim optimiºti. Îmi amintesc, involuntar, de afiºele cu Optimiºtii, toþi purtând ochelari negri.
Dar dacã e sã privim totul în
negru, mai bine stingem lumina. Pãrelnicii au întrezãrit comutatorul, România poate învinge Danemarca. Sper (iatã!)
sã nu fi fost doar de complezenþã. Dintre cei 24 de componenþi
ai lotului ales de neamþ, doar 8
îºi fac veacul în liga noastrã cea
de toate zilele. Îi aºteptãm, curioºi, pe cei de afarã, din Turcia, Belgia, Italia, Bulgaria,

Publicitate

Horezu: Fabricã de
materiale geosintetice
ºi un centru de agrement

Indiscreþii
de Vâlcea

Nicolae Sãrdãrescu,
primarul oraºului
Horezu, judeþul Vâlcea, a declarat pentru
Indiscret în Oltenia cã
în acest an este posibil sã fie deschisã, în
localitate, o fabricã ce
va produce materiale
geosintetice, destinate lucrãrilor de infrastructurã stradalã.

construiascã un complex turistic cu piscinã, cu zonã de joacã
pentru copii, o pârtie de schi ºi
una de sãniuº. Noi, autoritãþile
locale, le vom da tot sprijinul,
evident, în limita posibilitãþilor
legale, tuturor celor celor care

vor sã investeascã în Horezu”.
În acelaºi timp, continuã ºi proiectele cu fonduri de la bugetul
local sau fonduri europene. În
prezent, oraºul Horezu are în
derulare 24 de proiecte în faze
diferite de execuþie.

de Marielena Popa

Cu spor ºi fãrã
drag
Se aude cã o parte dintre
salariaþii unei primãrii lu-
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S-a abþinut!
Deputatul PNL Cristian
Buican spune cã s-a abþinut
de la votul declarãrii Zilei
Olteniei, ce va fi sãrbãtoritã
în fiecare an pe 21 martie.
Zice cã nu i s-a pãrut o zi
foarte importantã. Hm, are
dreptate!

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

Pensiunea Siva

ªuºa ghinionistã!
Umblã zvonul cã în perioada unui fost primar al
municipiului Râmnicu Vâlcea, un nene care se laudã
cu milioane de vizualizãri
pe portalul lui de ºuºe urma
sã primeascã un miliard de
lei vechi pentru un contract
de aºa-zise prestãri servicii.
Ghinion însã pentru el, noroc pentru bugetul local. Au
venit alegerile, s-a schimbat
primarul!

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 are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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Pe pagina sa de facebook,
fostul deputat PSD, Vasile
Bleotu, a postat o fotografie în care þine o doamnã pe
dupã umeri. În neºtiinþã de
cauzã, cei care au vãzut
postarea l-au felicitat pentru
alegerea fãcutã ºi pentru familia sa frumoasã. Pentru a
repune adevãrul în drepturile lui fireºti, Vasile Bleotu, acum director financiar
la Fondul de Garantare a
Depozitelor Bancare FGDB, a fãcut precizãrile
necesare: „Doamna e o prietenã din SUA, Barbie J. A
fost în echipa de campanie
a Presed Trump”. Hm, interesant!

creazã cu spor ºi fãrã drag
în grãdinile primarului.
Bine, ãia din primãrie care
nu îi sunt rudã! Mãi, mãi!

Publicitate

Bleotu cu o Barbie
din echipa lui
Donald Trump

„Societatea Eco Valahia SRL
doreºte sã demareze la Horezu,
în acest an, o investiþie ineditã.
Vor începe cu o linie de producþie de circa douã milioane de
euro, pentru materiale geosintetice destinate lucrãrilor de infrastructurã: geogrile din fibre
de sticlã, geogrile de poliester,
geocompozite pentru straturi
asfaltice etc. Ne-au solicitat 500
mp de teren pe strada Stadionului, în zona parcului fotovoltaic“, a precizat acesta. Primarul Sãrdãrescu a mai declarat cã
acelaºi investitor intenþioneazã
sã deschidã la Horezu ºi un centru de agrement. „Doresc sã

