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electronică
actelor
pentru
craio
aiov
tribuabil în cel mult 3 zile lucrãtoare de
la primirea e-mailului. În cazul în care
contribuabilul confirmã primirea, data
comunicãrii este data transmiterii de
cãtre contribuabil a e-mailului de confirmare. (...) În cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii conform alin. (2) ºi (3),
în termenul prevãzut (...) actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt
act emis de Direcþia Impozite ºi Taxe
se considerã comunicat dupã expirarea
unui termen de 15 zile calendaristice,
calculat de la data comunicãrii e-mailului de cãtre Direcþia Impozite ºi Taxe”,
se aratã în proiectul de hotãrâre. Acelaºi termen este valabil ºi în cazul în
care contribuabilii opteazã sã se înregistreze în „platforma de contact” impozite.primãriacraiova.ro, pusã la punct
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de reprezentanþii municipalitãþii. „În
cazul comunicãrii prin platforma de
contact «Impozite.primariacraiova.ro» a actelor administrative fiscale,
actelor de executare ºi altor acte emise de Direcþia Impozite ºi Taxe acestea se considerã comunicate în termen
de 15 zile de la data punerii la dispoziþie a documentului de cãtre Direcþia Impozite ºi Taxe în spaþiul virtual
personal din cadrul platformei de
contact. Numãrul de intrare/ieºire
electronic ºi data punerii la dispoziþia contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau
altui act emis de Direcþia Impozite ºi
Taxe pus la dispoziþie în spaþiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice”, se
aratã în proiectul de hotãrâre.

Primãria Craiova umple internetul
cu taxe, impozite ºi popriri
de Nicuºor Fota

P

roiectul de hotãrâre care la
aceastã orã mai aºteaptã doar
votul consilierilor locali trece
în revistã actele administrative care pot
fi comunicate electronic craiovenilor,
mai precis „actele administrative fiscale, actele de executare ºi alte acte care
pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanþã ºi/sau
care pot fi tipãrite prin intermediul unui
centru de imprimare masivã, valabile
fãrã semnãtura ºi ºtampila Direcþiei
Impozite ºi Taxe, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”. Documentul redactat de funcþionarii primãriei prevede 26 de tipuri de acte pasibile de transmiterea electronicã la
destinatar: 1.Titlu executoriu; 2.Somaþie; 3.Decizie referitoare la obligaþiile
de platã accesorii; 4.Înºtiinþare privind
stingerea creanþelor fiscale; 5.Adresã
de înfiinþare a popririi asupra disponibilitãþilor bãneºti; 6.Decizie de ridicare a mãsurilor de executare silitã asupra disponibilitãþilor bãneºti; 7.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele
fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 8.Decizie de
impunere pentru stabilirea impozitelor/
taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 9.Decizie de
impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamã ºi publicitate în
22 - 28 noiembrie 2017

cazul contribuabililor persoane juridice; 10. Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afiºaj în scop de
reclamã ºi publicitate; 11.Decizie de
impunere privind creanþele datorate
bugetului local în urma inspecþiei fiscale; 12.Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 13.Decizie de
instituire a mãsurilor asigurãtorii;
14.Decizie de ridicare a mãsurilor asigurãtorii; 15.Adresã de înfiinþare a popririi; 16.Adresã de înfiinþare a popririi asigurãtorii; 17.Înºtiinþare privind
înfiinþarea popririi; 18.Proces-verbal
de constatare a contravenþiei; 19.Notã
de platã; 20.Extras de rol; 21.Aviz de
inspecþie fiscalã; 22.Invitaþie; 23.Proces-verbal privind cheltuielile de executare silitã; 24.Certificat de atestare
fiscalã pentru persoane juridice privind
impozite, taxele locale ºi alte venituri
datorate bugetului local; 25.Raport de
inspecþie fiscalã; 26.Anexã certificat de
atestare fiscalã privind verificarea eligibilitãþii solicitanþilor de fonduri externe nerambursabile.

Trimit mailul ºi... ne
considerãm informaþi
Potrivit procedurii propuse prin
proiectul de hotãrâre, documentele
fiscale pot fi trimise electronic la
adresa comunicatã de contribuabil,
acesta având obligaþia de rãspunde
printr-un mail de confirmare Direcþiei de impozite ºi taxe în trei zile lucrãtoare. Ignorarea acestei obligaþii
nu-l scuteºte pe datornic de platã,
edilii considerându-l automat informat, dupã trecerea a doua sãptãmâni
de la mailul iniþial. „Confirmarea de
primire trebuie comunicatã de conwww.indiscret.ro

Deºi, în urmã cu nici
doi ani, închirierea
unui spaþiu comercial
în proaspãt inauguratul Centru Vechi al
Craiovei se dovedea,
de multe ori, o misiune imposibilã, iar
cuantumul chiriilor
cerute de proprietari
atingea cote care
frizau ridicolul, situaþia s-a schimbat radical. Multe dintre
afacerile iniþiale s-au
închis deja, iar proprietarii de spaþii
aºteaptã de luni bune
sã gãseascã noi
chiriaºi care, însã, par
sã nu mai vinã. Iar
viitorul nu sunã deloc
bine...
de Dan Olteanu
n primãvara anului 2015,
dupã multe luni de lucrãri
de reabilitare, Craiova se
afiºa lumii cu un Centru Vechi

Î
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Centrului Vechi?
extrem de atractiv graþie numeroaselor clãdiri care-ºi recãpãtaserã gloria de altãdatã. Cum
era de aºteptat, zona a atras
aproape instant zeci de afaceriºti, dornici sã profite de pofta
craiovenilor de a-ºi petrece serile frumoase admirând ceea ce
unii nu s-au sfiit sã numeascã
„cel mai frumos centru vechi“
al þãrii. De la baruri, pub-uri,
cluburi, terase ºi pânã la covrigãrii, clãtiterii ºi hamburgherii,
toþi au dat buzna în Centrul
Vechi, ridicând nivelul chiriilor
la cote greu de imaginat pentru
un oraº precum Craiova. Chiar
ºi-aºa, spaþiile comerciale se

închiriau pe bandã rulantã, în
vreme ce proprietarii acestora
visau deja la viaþa liniºtitã ce li
se întrezãrea la orizont.

Un vis de-o varã
ªi, pentru o perioadã, lucrurile pãreau cã merg bine ºi toatã lumea era fericitã. De la tinerii craioveni care se bucurau cã
ºi oraºul lor are un centru vechi
precum Bucureºtiul, la patronii
de pub-uri ºi terase care „jucau“
mai în fiecare searã cu „casa
închisã“ ºi pânã la proprietarii
care ajunseserã sã încaseze, lunar, mii de euro pentru niºte

spaþii care, pânã atunci, abia
dacã produceau câteva sute.
„Magia“ Centrului Vechi era
întreþinutã ºi de implicarea municipalitãþii care mutase aici mai
toate evenimentele din oraº, de
la concerte, la târguri ºi festivaluri. Încet-încet însã, strãlucirea
zonei a început sã pãleascã.
Numãrul evenimentelor organizate în Piaþa Buzeºti s-a diminuat, la fel ca ºi numãrul clienþilor care fie s-au reorientat spre
localuri mai accesibile, fie s-au
fidelizat alegând mereu cam
acelaºi local în detrimentul altora. Împovãraþi de chiriile uria-

ºe pe care trebuiau sã le achite
lunar, unii afaceriºti s-au vãzut
obligaþi sã punã lacãtul pe uºã.
Astfel, de aproape un an, locaþiile pe care troneazã semnul „de
închiriat“ s-au înmulþit considerabil.

Din ce în ce mai greu
Situaþia dificilã prin care trec
afacerile din Centrul Vechi al
Craiovei este confirmatã de mai
toþi proprietarii de pub-uri. Toþi
spun cã vânzãrile merg din ce
în ce mai rãu ºi clienþii sunt tot
mai puþini pentru ca afacerile sã
rãmânã profitabile. „Clar a fost
cel mai greu an de pânã acum.
Vânzãrile nu au mers grozav
nici astã-varã. Ceva s-a întâmplat, oamenii nu au mai venit la
fel ca în primele douã veri. Cei drept, nici evenimentele care
se organizau aici n-au mai fost
la fel de numeroase. Dupã cum
se poate vedea destul de uºor, o
grãmadã de afaceri s-au ºi închis. N-au rezistat. Mulþi aveau
chiriile foarte mari, iar unii proprietari n-au acceptat sã le scadã. Câþiva, deºi puþini, au înþeles cã mai bine încaseazã mai
puþin decât sã stea cu spaþiul gol
aºteptând sã vinã cineva sã le
dea 2-3.000 de euro, cum s-a
întâmplat la început, prin 2015“,
ne-a spus patronul unui pub,
care se aratã destul de pesimist
în ceea ce priveºte perioada care
va urma: „Din pãcate, se vor
mai închide ºi altele. Sunt câteva cârciumi care au prins, care
ºi-au fãcut clienþii lor, ºi o duc
bine. Alea vor rãmâne. Ei ºi ãºtia de la Gigi“!

Cu lacãtul pe uºã
ºi cu pretenþiile
spre cer
Paradoxal, deºi nu gãsesc chiriaºi pentru spaþii, mulþi dintre
proprietari încã viseazã la o
îmbogãþire rapidã, astfel cã nu
sunt dispuºi sã lase din preþul
chiriilor. „Am avut câþiva care
au închiriat spaþiul, dar niciunii
nu au stat mai mult de ºase luni.
Ultima oarã a fost cineva care a
avut o pizzerie, însã au închis
dupã patru luni. De sunat, sunã
lumea ºi întreabã de spaþiu. Spaþiul e mare, are peste 200 de
metri pãtraþi, parter plus subsol.
E numai bun pentru un local. Eu
vreau 60 de milioane de lei
vechi pe lunã“, ne-a rãspuns
Vali, proprietarul unui spaþiu de
pe strada Fraþii Buzeºti, adãugând nu foarte convingãtor „negociabil“...
www.indiscret.ro
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Vâlcea: Miting liberal
cu 400 de participanþi
pentru demiterea
Guvernului

Publicitate

proximativ 400 de
liberali vâlceni ºi
simpati-zanþi ai partidului au participat luni dupãamiazã la un miting de protest, în Râmnicu Vâlcea, prilejuit de prezentarea publicã
a moþiunii de cenzurã
„PSDragnea, în campanie
mumã, la putere ciumã”.
Marºul a pornit din faþa sediului PNL Vâlcea ºi a culminat cu manifestaþia din faþa
Prefecturii Vâlcea, unde a fost
citit textul moþiunii de cenzurã.
Participanþii au scandat lozinci ºi au purtat pancarte antiLiviu Dragnea, anti-PSD ºi
împotriva Guvernului.
Acþiunea face parte din
campania de informare lansatã de Partidul Naþional Liberal în scopul determinãrii tuturor parlamentarilor, indiferent de culoare politicã, sã
voteze pentru adoptarea moþiunii de cenzurã ºi demiterea
Guvernului Tudose.
Moþiunea iniþiatã de PNL a
fost cititã luni, în plenul reunit al Parlamentului, de cãtre
deputatul Dan Vîlceanu, liberalii solicitând retragerea încrederii acordate guvernului
Tudose, pentru a opri distrugerea economiei ºi scoaterea
României din UE. Concomitent, PNL a organizat în þarã
proteste de stradã.
(M.P.)
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Târgul de Crãciun
Craiova 2017
C

raiova intrã în atmosfera Sãrbãtorilor de
Iarnã. De sâmbãtã,
25 noiembrie 2017, craiovenii se pot bucura de evenimentele pregãtite de Primãria Craiova pentru Gala Sãrbãtorilor de Iarnã 2017: spectacole, expoziþii cu vânzare
de produse specifice Crãciunului, patinoar ºi Orãºelul
Copiilor, din dorinþa ca locuitorii Craiovei sã petreacã
împreunã cele mai frumoase
sãrbãtori de peste an.
Acþiunile pregãtite de autoritãþile locale craiovenilor
vor avea loc, în acest an, atât
în Piaþa Mihai Viteazu, unde
sunt amplasate Târgul de
Crãciun, patinoarul ºi scena,
cât ºi pe esplanada Teatrului
Naþional Marin Sorescu,
unde va fi montat Orãºelul
Copiilor.
Pentru prima oarã, Târgul
de Crãciun din Craiova îºi
deschide porþile mai devreme, pe 25 noiembrie 2017,
ºi într-o nouã locaþie: Piaþa

5

ACTUALITATE

jatã, craiovenii vor avea ocazia
sã-i admire pe copiii ºi artiºtii
de la Palatul Copiilor din Craiova, de la Opera Românã Craiova, Ansamblul Folcloric Maria Tãnase, Casa de Culturã a
Studenþilor, Filarmonica Oltenia Craiova, Liceul de Artã
Marin Sorescu, Seminarul Teologic, Colegiul Naþional Carol
I, Casa de Culturã Traian Demetrescu, dar ºi pe Rafaela, pe
folkiºtii din Generaþia Folk (coordonaþi de Mãdãlina Amon)
sau pe tinerii soliºti de la ªcoala de Muzicã Dan ªincai. Vineri, 1 decembrie 2017, scena
din Piaþa Mihai Viteazu este rezervatã artiºtilor invitaþi în cadrul Festivalului Internaþional
Adrian Pãunescu.
Mai multe detalii, programul
Târgului de Crãciun ºi al spectacolelor din luna decembrie
2017 vor fi actualizate pe pagina de facebook a Primãriei Craiova @facebook/Primaria-Municipiului-Craiova, pe pagina
Târgului de Crãciun @facebook/TargdeCraciunCraiova2017
ºi pe site-ul www.primariacraiova.ro.

Mihai Viteazu. Pânã pe 7 ianuarie, Primãria Craiova, Consiliul Local ºi partenerii invitã
craiovenii sã trãiascã împreunã
spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã cu
spectacole, colinde, patinoar,
expoziþie cu vânzare de diverse
produse (gastronomice, tradiþionale, artizanale, ornamente de
Crãciun etc.) ºi alte surprize, la
Târgul de Crãciun Craiova
2017.
Spectacolul de inaugurare al
Galei Sãrbãtorilor de Iarnã 2017
ºi aprinderea oficialã a luminiþelor de Crãciun sunt programate sâmbãtã, 25 noiembrie, în Piaþa Mihai Viteazu, începând cu
ora 18.00, când artiºtii CASUAL
BAND, RAOUL, DINU IANCU SÃLÃJANU ºi CORINA
CHIRIAC vor încãlzi atmosfera
ºi vor da startul sezonului alb.
Concertele ºi spectacolele iniþiate de Primãria Craiova, cu
sprijinul partenerilor, vor continua în Piaþa Mihai Viteazu, în
zilele de 2, 8, 9, 15, 16 ºi 21
decembrie 2017, orele 18.00 –
20.00. Pe scena special amena-

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.

www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

D

Niºte ”neisprãviþi”
ºi ”zeflemiºti”…

escoperim într-o revistã de culturã care apare la Adjud un articol
al cunoscutului profesor ºi prozator caracalean Ion Catrina,
pe marginea poeziei ”Zeflemeaua” de Camil Petrescu,
având ca motto ”Românii e
deºtepþi”. Din cele 14 strofe ale
poeziei, redãm doar una, la întâmplare, suficient pentru a vã
face o idee despre ce e vorba
acolo: ”La treburile serioase/
Noi nu ne concentrãm destul/
Avem o somnolenþã-n oase/
ªi-o zeflemea de prost fudul”.
Dincolo de versificaþia ca atare, fãrã valoarea literarã de
care se bucurã opera de ansamblu a lui Camil Petrescu, ”Zeflemeaua”, adecvatã unui teatru de revistã, surprinde mai
vechi ºi mai noi trãsãturi de
caracter ale poporului român.
Între care ºi aceea de a nu lua
lucrurile în serios, de a le trata
parcã aþipit. Dumitru Drãghicescu e mai profund când afirmã cã neamul românesc este
”un copil rãmas de la naºtere”,
”toate felurile de activitate româneascã (…) poartã pecetea
neisprãvitului”. ªi a nenorocului, dupã alþi cunoscãtori ai
psihologiei poporului român.
Cam la înãlþimea vibraþiei de
ºuetã a lui Camil Petrescu se
situeazã ºi urmãtorul catren al
lui Caragiale, supãrat rãu pe
ceva ce singur desfiinþeazã:
”Trec astãzi neºtiut prin lume/
Dar trainic las în viitor/ Un sân,
o glorie, un nume/ Acestui imbecil popor”. Petre Þuþea, la
rândul sãu, nu ne vedea mai rãsãriþi: ”Am stat 13 ani în tem-

niþã pentru un popor de idioþi”.
Spre dezamãgirea detractorilor, e bine de precizat cã filozoful din Boteni spusese asta
dupã alegerile din Duminica
Orbului, ºtim prea bine cu ce
consecinþe. Altminteri, cugetãrile sale despre poporul român,
despre Eminescu ºi limba românã meritã puse în ramã. Nici
C. Negruzzi, cãlãtor prin lume
ºi simþind diferenþa, nu sare la
jugularã, înþeapã însã cât trebuie: ”Dar, fraþii mei, eu oricât am umblat/ Pe drumuri
lungi cu ºine ferecate/ Nu mã’nvoeam ºi vreþi sã ºtiþi de ce?/
Pentru cã-mi plac ºoselele
stricate./ Eu sunt român, mi-e
dragã þara mea”. Astãzi, cu ºi
fãrã motiv, mai ales fãrã discernãmânt, raportãm orice nesãbuinþã a individului la fiinþa naþionalã. ”Aºa suntem noi,
românii” ºi cu asta ne-am
scos. Dumitru Stãniloae vorbea despre ”echilibrul spiritului românesc”, echilibru care
constituie normalitatea existenþei. Alecu Russo este autorul poemului în prozã (simfonic am zice) ”Cântarea României”, de mare frumuseþe ºi expresivitate.
Temãtor de eventuale ”înjurãturi sau/ ºi blesteme” pentru
cã s-a afiºat cu ”Zeflemeaua”
lui Camil Petrescu, talentatul
prozator caracalean adreseazã
posibililor furioºi rugãmintea
de a contacta Ministerul Culturii din România ca ”sã elimine
numele ºi opera scrisã a lui C.P.
din tezaurul cultural al þãrii”.
Aflãm Codul Poºtal ºi îi scriem
lui Constantin Pãdureanu!
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
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Aeroportul Craiova:
Zboruri estivale cãtre
Antalya din iunie 2018
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a anunþat, luni, lansarea
zborurilor estivale
directe cãtre Antalya
(Turcia), zboruri care
vor fi operate de pe
Aeroportul Internaþional Craiova (AIC)
începând din iunie
2018.

N

oua destinaþie este pusã
la dispoziþie de compania Prestige Tours –
Calypso Tour, parte a Holdingului Caly, din Turcia, preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, precizând cã reprezentanþii operatorului au apreciat atât potenþialul regiunii ºi aria de acoperire a aeroportului, cât ºi rezultatul investiþiilor semnificative
realizate în ultima perioadã la
acest obiectiv strategic din
subordinea administraþiei judeþene. „În urmã cu câteva zile, o
delegaþie a companiei din Turcia s-a aflat în oraºul nostru, vizitând Aeroportul Internaþional
Craiova, unde a analizat cu
atenþie situaþia infrastructurii,
precum ºi serviciile oferite, ºi
purtând discuþii cu exponenþii
mai multor firme locale din domeniul turismului. La final, în
cadrul unei întâlniri la care am
participat alãturi de vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile,
ºi de directorul general al AIC,
Mircea Dumitru, reprezentanþii
operatorului s-au declarat foar-

Ion Prioteasa
te mulþumiþi de condiþiile pe
care le-au gãsit, de dotãri ºi de
perspectivele pe care le prezintã o cursã directã cãtre una dintre cele mai importante destinaþii turistice din Turcia, Antalya.
Aeroportul Internaþional Craiova a reuºit sã-ºi atragã încã un
partener serios, dovadã fiind faptul cã noua destinaþie a fost deja
lansatã. Este un demers care a
început cu dreptul, având în vedere cã primele pachete turistice au fost deja cumpãrate.
Zborurile vor fi operate în fiecare vineri, începând de la 1 iunie ºi pânã la 14 septembrie
2018. Principalul atu al acestei
rute îl reprezintã tocmai reducerea timpului de cãlãtorie, deoarece cursa se desfãºoarã fãrã
escalã. Mai mult, în cadrul întâlnirii cu reprezentanþii companiei din Turcia a reieºit ºi interesul acestora ca, la încheierea
sezonului estival, colaborarea
sã continue cu o destinaþie alternativã, Iordania ºi Egiptul fiind printre cele luate în calcul

în aceastã etapã.
Anul viitor se anunþã încã de
pe acum drept unul intens pentru Aeroportul Internaþional Craiova, în condiþiile în care apar noi
destinaþii, iar tendinþa de creºtere a traficului de pasageri se consolideazã, sens în care ne bucurãm sã putem spune cã, în urmã
cu douã zile, am depãºit pragul
de 400.000 de cãlãtori. Sunt argumente care ne determinã sã
depunem în continuare toate
eforturile pentru ca, pânã la finele lui 2018, sã avem deja în
derulare investiþiile pentru extinderea terminalelor de plecãri ºi
de sosiri, susþinând astfel creºterea capacitãþii de operare a aeroportului nostru“, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
În prezent, de pe Aeroportul
Internaþional Craiova sunt operate curse aeriene regulate cãtre 11 destinaþii externe: Roma,
Milano, Bologna, Veneþia, Madrid, Barcelona, Valencia, Londra, Paris, Köln ºi Tel Aviv.
www.indiscret.ro

Vâlcea: Primarul vedetã 7
al PSD împlineºte
69 de ani la pârnaie

SPECIAL

Legendarul primar al Partidului Social Democrat, Ion Horãscu, din Prundeni-Vâlcea, împlineºte pe 23 noiembrie 69 de ani în beciul IPJ
Vâlcea. Unul din titlurile sale de mândrie este
acela cã, nãscându-se în 1948, nu poate fi
decât... paºoptist! Conduce Primãria Prundeni
de 21 de ani, însã apoteoza sa în administraþie
a fost întreruptã pe 17 noiembrie a.c., dupã ce
mascaþii l-au „umflat”, iar judecãtorii au admis
30 de zile de arest preventiv pentru cinci posibile infracþiuni: continuare de luare de mitã,
abuz în serviciu, deturnare de fonduri, fals
intelectual ºi uz de fals.
de Marielena Popa

M

inã de aur pentru presa de divertisment,
Horãscu a dobândit
notorietate graþie proiectelor
sale excentrice: un teren de 62
de hectare pentru vaci cu muzicã de Beethoven întru stimularea lactaþiei, prima televiziune
ruralã cu emisiune specialã pentru el (ambele rãmase la stadiul
de aspiraþie), jacuzzi la ªcoala
gimnazialã, cantinã socialã,
centru de zi pentru femeile agresate, centru de zi pentru copii,
asfaltarea ultimei poteci etc.,
etc. Însã, în ultimii ani, ceva se
întâmpla. Ion Horãscu o þinea
din chef în chef pe bani publici,
din plimbare în plimbare, ºi
pierduse legãtura cu oamenii.
Când nu avea poftã de discuþii,
se refugia pe uºa din dos a primãriei, spre destinaþii mai plãcute. În lipsa primarului, cetãþenii îi contemplau bustul de
bronz cu un cap de trei ori mai
mare decât capul sãu; comandã
specialã, executatã de un artist „mare”.

Acuzele încep
cu anul 2009
Iatã motivarea Parchetului de
pe lângã Tribunalul Vâlcea:
„Prin ordonanþele din data de
16 noiembrie 2017, procurori ai
Parchetului de pe lângã Tribunalul Vâlcea au dispus reþinerea, pentru o perioadã de 24 ore,
ºi punerea în miºcare a acþiunii
penale faþã de inculpatul Horãscu Ion (primar al comunei Prundeni) cercetat pentru sãvârºirea
infracþiunilor continuare de luare de mitã, abuz în serviciu, deturnare de fonduri, fals intelecwww.indiscret.ro

tual ºi uz de fals. În cursul zilei
de astãzi, inculpatul Horãscu
Ion (aflat în stare de reþinere)
urmeazã a fi prezentat judecãtorului de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Vâlcea cu
propunere de arestare preventivã pentru 30 de zile.
(…) În fapt, se reþine urmãtoarea situaþie:
În perioada 2009 – 2010, inculpatul Horãscu Ion, în calitate de primar al comunei Prundeni, a primit de la BVS, în douã
rânduri, sume de bani, în legãturã cu îndeplinirea atribuþiilor
sale de serviciu, respectiv pentru a asigura încheierea ºi exe-

cutarea unor contracte de achiziþie publicã între UATC Prundeni ºi societãþile reprezentate
de BVS”.

Învinuit cã
a schimbat
destinaþia banilor
prin fals în
documente
”În anul 2015, inculpatul Horãscu Ion, în calitate de primar,
ºi-a îndeplinit atribuþiile de serviciu cu încãlcarea dispoziþiilor
legale în legãturã cu încheierea
ºi executarea unui contract
având ca obiect «Reparaþii edilitare la Cãminul Cultural Prundeni», încheiat între UATC
Prundeni ºi o societate comercialã, inculpatul asigurând nejustificat plata sumei totale de 40.000
lei cãtre respectiva societate, în
baza unor facturi fiscale emise
în fals de cãtre aceasta.
Totodatã, în anul 2015, în aceeaºi calitate de primar al comunei Prundeni, inculpatul nu ºi-a
îndeplinit atribuþiile de serviciu
conform dispoziþiilor legale în
legãturã cu lucrãrile la obiecti-

vul «Reabilitare Centrul Multifuncþional Cãlina» dispunând
plata nejustificatã a sumei totale de 35.000 lei cãtre o societate comercialã.
Tot, în anul 2015, în aceeaºi
calitate, inculpatul Horãscu Ion
nu ºi-a îndeplinit atribuþiile de
serviciu conform dispoziþiilor
legale în legãturã cu încheierea
ºi derularea contractului de execuþie lucrãri având ca obiect
«Lucrãri calamitãþi – Refacere
platformã drum forestier, Refacere platformã drumuri de interes local, Refacere reþea de canalizare pe raza com. Prundeni,
jud. Valcea» încheiat cu o societate comercialã, efectuând
plãþi nelegale în sumã de
477.000 lei, în condiþiile în care
lucrãrile respective nu au fost
efectuate.
În cadrul contractului de execuþie lucrãri menþionat mai sus,
o parte din suma de bani primitã de UATC Prundeni din Fondul de intervenþie la dispoziþia
Guvernului pentru obiectivele
de infrastructurã afectate de calamitãþi, a fost folositã de cãtre
inculpatul Horãscu Ion în alte
scopuri, schimbând destinaþia

fondurilor, valoarea totalã a sumelor folosite în alte scopuri
decât cele pentru care au fost
alocate, fiind de 653.565,16 lei.
De asemenea, în anul 2015,
dupã ce UATC Prundeni, în
baza HCL nr. 37/14.07.2015 ºi
OUG nr. 2/2015, a încheiat cu
Ministerul Finanþelor Publice
Convenþia de împrumut pentru
asigurarea cofinanþãrii proiectelor finanþate din programele
naþionale, primind astfel finanþare în sumã totalã de 1.534.562
lei, inculpatul, în calitate de primar al com. Prundeni ºi ordonator principal de credite, a
schimbat destinaþia fondurilor
bãneºti în valoare de
1.410.562,05 lei, folosindu-le în
alte scopuri.
Pentru a face posibilã plata
sumei menþionate ºi a da aparenþa de legalitate cã suma este
folositã în scopul declarat corespunzãtor destinaþiei creditelor bugetare, inculpatul Horãscu Ion a întocmit în fals documentele specifice decontãrii investiþiilor prin înscrierea
unor date eronate, care conþineau informaþii fãrã legãturã
cu obiectul angajamentelor
legale achitate.
În luna august 2017, cu încãlcarea dispoziþiilor legale, inculpatul Horãscu Ion în calitate de
primar al com. Prundeni a achitat cãtre bugetul de stat suma de
86.436 lei din fondurile comunei Prundeni, pentru a stinge
executarea silitã pentru debite
datorate de persoana fizicã Horãscu Ion, în calitate de administrator al unei societãþi comerciale, utilizând astfel creditele
bugetare ale comunei Prundeni
în alte scopuri decât cele legate
de activitatea unitãþii administrativ-teritoriale, obþinând astfel
un folos necuvenit ºi cauzând o
pagubã comunei Prundeni în
sumã de 86.436 lei”.

Prezumþia
de nevinovãþie
”Inculpatului i s-au adus la
cunoºtinþã calitatea procesualã
ºi acuzaþiile, în conformitate cu
prevederile art. 309 Cod de procedurã penalã.
Facem precizarea cã punerea
în miºcare a acþiunii penale este
o etapã a procesului penal reglementatã de Codul de procedurã penalã, necesarã în vederea propunerii unor mãsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situaþie, sã înfrângã principiul prezumþiei de nevinovãþie”.
22 - 28 noiembrie 2017
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CULTURÃ
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

De bine despre România
n afara veºtii cã România
va avea în acest an cea
mai mare ratã a creºterii
economice din Uniunea Europeanã, în general suntem asaltaþi cu ºtiri negative despre clasamente ºi statistici în care România ocupã ultimul sau penultimul loc la nivel european.
Pe agenda europeanã, la
acest moment, existã o mare
preocupare faþã de tratamentul
discriminatoriu pe piaþa salarizãrii între bãrbaþi ºi femei.
Potrivit Comisiei Europene, în
Uniunea Europeanã femeile
câºtigã în medie cu 16,3% mai
puþin pe orã decât omologii lor
bãrbaþi, iar acest decalaj nu sa redus în ultimii cinci ani.
Dimpotrivã, existã semnale
care indicã creºterea acestui
decalaj.
Conform Eurobarometru,
90% dintre europeni considerã inacceptabil cã femeile sunt
plãtite mai puþin decât bãrbaþii pentru aceeaºi muncã
prestatã; deºi s-au fãcut o serie de eforturi la nivel politic,
aceastã realitate discriminatorie pare de neclintit.
În Estonia, Cehia, Germania,
Marea Britanie, Spania, decalajul este de-a dreptul uriaº:
bãrbaþii câºtigã cu 18 pânã la
28% mai mult decât femeile,
la joburi ºi eforturi profesionale egale.
Zilele acestea, Comisia Europeanã a elaborat un plan care
include opt recomandãri cãtre
statele UE pentru a asigura tratament egal faþã de femei la

Î

Spectacolul „Furtuna“, prezentat
în noiembrie la Bucureºti, iar
în decembrie pe scenã la Colibri

22 - 28 noiembrie 2017

pat anul acesta cu spectacolul
”Furtuna” la festivalurile internaþionale: „EuroMarionete”
Arad – ediþia 18, „Poveºti“
Alba Iulia – ediþia a XII-a ºi
„Sub bagheta lui Merlin“ Timiºoara – ediþia a II-a, festival la
care actorii Oana Stancu, Geo
Dinescu, Marin Fagu, Mugur
Prisãcaru au primit Premiul

pentru Interpretare Colectivã în
spectacolul ”Furtuna” ºi unde
s-au acordat Premii de Excelenþã – regizorului Cristian Pepino ºi actorului Marcel Iureº,
precum ºi Premiul pentru Management Cultural – Adrianei
Teodorescu, managerul Teatrului pentru copii ºi tineret Colibri Craiova.

Publicitate

L

a invitaþia Teatrului de
Animaþie „Þãndãricã“
Bucureºti, spectacolul
”Furtuna”, de William Shakespeare, cu Marcel Iureº, Oana
Stancu, Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru, Marin Fagu, se va
juca luni, 27 noiembrie 2017, pe
scena celei de-a XIII-a ediþii a
Festivalului Internaþional al Teatrului Contemporan de Animaþie ImPuls. Spectacolul va putea fi vãzut la Sala Þãndãricã,
de la ora 18:00.
Publicul craiovean se va bucura de asemenea de spectacolul „Furtuna“ vineri, 8 decembrie 2017, ora 18:00, la Teatrul
Colibri. Biletele se pot procura
de la Agenþia teatrului, de luni
pânã sâmbãtã, între orele 10:00
– 13:00 ºi 16:00 – 19:00, iar
duminica, în intervalul 10:00 –
13:00. Preþ unic bilet ”Furtuna”:
10 lei.
”Furtuna” de William Shakespeare, cu Marcel Iureº, Oana
Stancu, Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru, Marin Fagu este o
producþie inspiratã de arta animaþiei, pe un scenariu ºi în regia lui Cristian Pepino, muzica
Marin Fagu. ”Furtuna” se adreseazã publicului de toate vârstele, prin actori ºi pãpuºi, într-o
notã de fantastic ºi umor vorbind despre putere ºi destin, rãzbunare ºi iertare, despre dominaþia binelui asupra rãului. Decorurile sunt realizate de Remus
Alexandru Gabor, iar costumele sunt concepute de Raluca
Aioniþoaie.
Teatrul Colibri a mai partici-

locurile de muncã. Printre propuneri se aflã introducerea de
sancþiuni pentru companiile
care nu oferã salarii egale, precum ºi monitorizarea diferitelor politici ale celor mai mari
companii din Europa. Comisia intenþioneazã ca mãsurile,
care trebuie aprobate de Parlamentul European ºi de statele membre, sã intre în vigoare pânã la sfârºitul lui 2019,
când mandatul actualului executiv comunitar se va încheia.
Ei bine, dragi cititori, România este pe primul loc la acest
capitol al decalajului de salarizare în Uniunea Europeanã,
cu decalajul cel mai mic, bãrbaþii români câºtigând în medie cu doar 4,6% mai mult
decât femeile, la poziþii profesionale egale.
Este un lucru bun pentru
România, preocupãrile pentru
o culturã a paritãþii la nivel
european, ºi nu doar în materie de salarizare, fiind prioritare pe agenda europeanã.
Rãmân însã destule lucruri
de rezolvat in domeniul egalitatii de ºanse si a incluziunii
sociale. Despre care voi vorbi
intr-un editorial viitor
Am scris despre aceastã veste bunã pentru ca eu consider
ca fiind foarte important sã
învãþãm sã vedem si lucrurile
bune despre noi ca societate,
ca naþiune ºi sã nu mai cãdem
în capcana periculoasã cã nu
putem fi altceva decât ultimii
din Europa. Putem fi si primii...

www.indiscret.ro

Rotary a plantat 100 9
de copaci la Târgu Jiu

ACTUALITATE

C

moase parcuri din þarã.
“Preºedintele RI, Ian Riseley,
a lansat o provocare în discursul sãu de la Adunarea Generalã de la San Diego: ca fiecare
club Rotary sã planteze câte un
copac pentru fiecare membru al
sãu pânã în data de 22 aprilie
2018, care marcheazã Ziua Internaþionalã a Pãmântului. Districtul nostru, prin proiectul iniþiat de RC Oradea, al cãrui obiectiv ambiþios este de a planta
1 milion de copaci, depãºeºte cu
mult provocarea lansatã la nivel internaþional. Ce gest mai
frumos ºi plin de iubire dedicat
generaþiilor viitoare am putea sã
facem decât sã lãsãm în urma
nostrã o armatã de copaci pe

care noi i-am plantat?” este
mesajul domnului Emilian So-

poian, Guvernatorul Districtului Rotary 2241 România ºi

Publicitate

lubul Rotary Târgu Jiu
a continuat sâmbãtã, 11
noiembrie 2017, proiectul Rotary planteazã, printro acþiune de plantare în Parcul
Central din Târgu Jiu.
Clubul Rotary Târgu Jiu, alãturi de celelalte cluburi din Districtul 2241-România ºi Republica Moldova, este implicat întrun proiect cu un obiectiv ambiþios, acela de a planta un milion
de copaci la nivelul Districtului.
Suntem cu toþii preocupaþi de
sãnãtatea din prezent a mediului ºi a oamenilor, precum ºi de
binele urmaºilor noºtri.
Aerul pe care îl respirãm este
produs ºi de pãduri ºi ceea ce
se întâmplã în ultimii 28 de ani
nu ne dã speranþe de mai bine.
Este nevoie sã ne unim forþele pentru un proiect de anvergurã, cu impact major ºi constant de-a lungul timpului.
A fost o acþiune prin care
membrii Clubului Rotary Târgu Jiu, cu sprijinul Allianz iriac,
alãturi de tinerii de la Interact
Târgu Jiu, au plantat 100 de
copaci în Parcul Central din
Târgu Jiu. Au fost plantaþi: paltini, stejari, platani, tei, gingobiloba, încercând astfel sã înnoim unul dintre cele mai fru-

Republica Moldova.
”A fost o acþiune reuºitã ºi suntem extrem de încântaþi de participarea tinerilor. Doresc sã
adresez mulþumiri tuturor participanþilor, membri ai Clubului Rotary Târgu Jiu ºi familiilor
acestora, tinerilor noºtri de la
Interact ºi Primãriei Târgu Jiu.
O menþiune specialã pentru prietenii noºtri Nicolae Goaþã ºi
Adrian Tudor, care s-au ocupat
de organizarea acestei acþiuni, ºi
tuturor celor care au contribuit
la reuºita acesteia” a declarat
ªtefan Ghimiºi, preºedintele
Clubului Rotary Târgu Jiu.
Când toatã lumea taie, Rotary planteazã!!

www.indiscret.ro
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de Mihaela Bobaru

T

atãl fostului ministru
de finanþe ºi primar al
Slatinei, Darius Vâlcov, ºi-a chemat, marþi, tatãl în faþa magistraþilor de la
instanþa supremã. La fel a
procedat ºi cu fosta soþie Lavinia ªandru. Cu ajutorul lor
el a încercat sã-ºi justifice o
parte din agonisealã ºi, totodatã, sã o salveze de anchetatori. Principalele bunuri pe
care fostul demnitar încearcã sã le scoatã de sub sechestru sunt cele trei lingouri de aur descoperite de

anchetatori la percheziþie, în
celebrul seif.
Marþi, la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a avut loc un nou
termen în dosarul în care Darius
Vâlcov este judecat pentru trafic de influenþã ºi spãlare de
bani. Printre cei care au compãrut în faþa judecãtorilor, la
solicitarea fostului ministru ºi
primar al Slatinei, s-au numãrat ºi Dumitru Vâlcov ºi Lavinia ªandru, tatãl ºi, respectiv,
fosta soþie a inculpatului.

„Darius avea un prieten, deputatul Bãrbulescu, care avea
un seif într-unul din apartamentele sale. Prin 2009, am
fost cu soþia în Elveþia, la fata
mea care este medic, însã acolo soþia a fost diagnosticatã cu
o boala gravã ºi eu am stat sã
o îngrijesc. A venit ºi fiul meu
acolo ºi i-am spus cã am undeva 20.000 lei ºi 80.000 dolari ºi l-am rugat sã îi punã
într-un loc sigur. Prin 2011, am
fost din nou în Elveþia ºi am
fost diagnosticat cu cancer la
plãmâni. Am fost operat în Elveþia ºi, de Crãciun 2011, am
simþit cã mi se apropie sfârºitul ºi le-am spus celor din familie cã vreau sã le fac nepoþilor un cadou. Aveam niºte bani
ºi i-am zis lui Darius dacã poate sã facã rost de niºte lingouri
de aur pentru ca nepoþii sã
aibã o amintire de la mine. La

Bãtrânul tatã,
cu gândul la nepoþi
Dumitru Vâlcov a declarat în
faþa judecãtorilor de la instanþa
supremã cã o parte din banii
gãsiþi de anchetatori în seif sunt
ai lui ºi cã el a cumpãrat cele
trei lingouri de aur gãsite la percheziþii, pentru suma de
156.000 de euro.

discuþii a participat ºi un nepot de-al meu care a zis cã
poate sã facã el rost de lingouri. M-au costat 156.000
euro. Mi le-a adus ºi i-am spus
fiului meu sã le punã în acelaºi seif”, a declarat Dumitru
Vâlcov în faþa instanþei, potrivit Agerpres.

Avere din nunþi
Lavinia ªandru, fosta soþie a
lui Darius Vâlcov, le-a vorbit
magistraþilor despre nunta de
poveste care nu a durat trei zile,
ci a fost cu repetir: la Slatina,
Neptun ºi Târgu Mureº. Dar ºi
despre botezul care a fost mai
ceva decât o nuntã.
„La Slatina, ºtiu ca au fost
peste 400 de invitaþi, 200 la
Târgu Mureº ºi 250 la Neptun.
ªi în jur de 300 la botezul din
Bucureºti. Am primit sprijin financiar din partea pãrinþilor

lui Darius, care au plãtit nunta
de la Slatina. La Târgu Mureº
au plãtit pãrinþii mei, iar la
Neptun, a fost un cadou din
partea naºului nostru. Cheltuielile de la botez le-am susþinut
noi. (…) Au fost sume mari.
Media a fost de 200.000 euro.
Cea mai mare sumã obþinutã a
fost la Neptun, cam 300.000 de
euro. La botez, am obþinut
200.000 de euro”, a spus Lavinia ªandru, în faþa judecãtorilor instanþei supreme, potrivit
aceleiaºi surse.
Fosta soþie a lui Darius Vâlcov a mai spus cã o „micã parte din banii obþinuþi de la nuntã
apare în declaraþia ei de avere
ºi cã la aceste evenimente a primit cadou inclusiv tablouri, însã
nu de ordinul sutelor”.
Urmãtorul termen în acest
dosar a fost stabilit de instanþã
pentru 9 ianuarie.

”În vremea postului ºi a rugãciunii sã fim cu toþii oameni
evlavioºi, sã gândim mai mult
unii despre alþii sub îndemnul
dragostei ºi al faptelor celor
bune”.
Duminicã, 19 noiembrie, în
prima duminicã a Postului Naºterii Domnului, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sãvârºit
Sfânta Liturghie la Catedrala
Arhiepiscopalã din Râmnicu
Vâlcea, înconjurat de un sobor
de preoþi ºi diaconi.
Înaltpreasfinþia Sa, în cuvântul de învãþãturã împãrtãºit celor prezenþi, a tâlcuit pericopa
evanghelicã a Bogatului cãruia i-a rodit þarina ºi a subliniat
folosul duhovnicesc al postului
în viaþa fiecãrui creºtin. „În vremea postului ºi a rugãciunii –
învaþã Sfântul Grigorie Palama
– sã scoatem din sufletul nostru
ceea ce avem împotriva cuiva,
fie cã în adevãr ºi pe drept
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avem, fie cã doar socotim cã
avem, ºi sã fim cu toþii oameni
evlavioºi, sã gândim mai mult
unii despre alþii sub îndemnul
dragostei ºi al faptelor celor
bune, grãindu-ne de bine, cumpãnind în noi înºine ºi cugetând
la cele bune înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor, pentru ca
sã postim noi cu postul cel aducãtor de laude ºi fãrã de prihanã. Iar cererile noastre cãtre
Dumnezeu, cele din vremea
postului, sã fie bine primite, ºi
sã-L numim pe El „Tatã dupã
har, în chip cuvenit, învrednicindu-ne astfel a-l grãi cu îndrãznealã: „Tatã, iartã-ne nouã
greºelile noastre, precum ºi noi
iertãm greºiþilor noºtri”.
La final, Chiriarhul Râmnicului i-a binecuvântat pe credincioºii prezenþi în Catedrala Arhiepiscopalã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

Arhiepiscopul Râmnicului,
învãþãturi despre
comportamentul
în perioada postului
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Vâlcov 11
ºi-a chemat
tatãl în faþa
magistraþilor
SPECIAL

de Bogdan-Alin Stoica,
Deputat,
Asociaþia Liga
Albanezilor din România

Mulþi tineri kosovari sunt
în continuare interesaþi
sã urmeze studiile
superioare în România

J

Potrivit rechizitoriului trimis instanþei în 2009, Theodor Berna, administratorul
societãþii Tehnologica Radion la data faptelor, i-a cerut
lui Darius Vâlcov, la acea
vreme primar al municipiului Slatina, sã intervinã la
factori de decizie de la SC
Compania de Apã Olt SA
pentru a câºtiga licitaþii de
lucrãri pentru obiective din
Slatina, Scorniceºti, Piatra
Olt ºi Drãgãneºti. În schimbul intervenþiei sale, Theodor
Berna i-ar fi promis lui Darius Vâlcov cã îi dã 20 la sutã
din valoarea sumelor încasate (fãrã TVA) din contractele de execuþie a lucrãrilor.
Societatea Tehnologica
Radion a câºtigat licitaþiile
organizate în cadrul proiectului „Extinderea ºi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apã ºi apã uzatã în judeþul Olt”, fiind semnate
contracte cu Compania de
Apã Olt pentru mai multe luwww.indiscret.ro

crãri,
în
valoare
de
78.201.552,15 lei.
Anchetatorii susþin cã Darius
Vâlcov ºi Theodor Berna ar fi
convenit ca sumele de bani promise în schimbul intervenþiei
fostului ministru sã fie date doar
în numerar, în lei ºi la sediul firmei. Astfel cã, în perioada ianuarie-martie 2011, Vâlcov ar
fi ridicat periodic de la sediul
societãþii Tehnologica Radion
suma totalã de 1,2 milioane lei,
în trei tranºe de câte 400.000 de
lei. În perioada aprilie-decembrie 2011, Vâlcov a mai primit
de la omul de afaceri, prin intermediul fostului primar Minel
Florin Prina, suma totalã de 2,5
milioane de lei, în cinci tranºe
a câte 500.000 de lei. ªi aceºti
bani nu sunt singurele foloase
necuvenite încasate de Vâlcov.
Conform celor susþinute de procurorii DNA, acesta ar mai fi
primit, în perioada 2012- 2013,
de la Berna, prin intermediul
mai multor firme, suma de
3.080.000 de lei.
Procurorii DNA îl mai acuzã
pe Darius Vâlcov ºi cã, începând din 2011, a efectuat ope-

raþiuni financiare sau acte de
comerþ incompatibile cu
funcþiile de primar, senator ºi
ministru, utilizând informaþii deþinute în virtutea acestora, în legãturã cu ºapte firme pe care le deþine în fapt ºi
pe care le administreazã, prin
interpuºi, obþinând astfel foloase de 2.272.200 de lei.Astfel, susþin procurorii,
Darius Vâlcov ar fi obþinut
mai multe bunuri, între care
trei lingouri de aur, care cântãresc în total trei kilograme
ºi peste 100 de tablouri, multe purtând semnãtura unor
pictori celebri. Printre acestea se numãrã: un tablou cu
ramã aurie inscripþionat Renoir, un tablou inscripþionat
Jean Cocteau ºi o picturã pe
lemn inscripþionatã Aurel
Acasandrei, precum ºi sumele de 90.000 de dolari ºi
1.323.850 de lei.
Mare parte din aceste bunuri, dar ºi sume de bani, au
fost descoperite de anchetatori depozitate într-un seif
care a fost plimbat prin mai
multe locuri.

plan cultural ºi socio-economic între România ºi Kosovo. Astfel, am identificat o
serie de preocupãri comune
între Asociaþia Liga Albanezilor din România ºi Asociaþia de Prietenie Kosovo-România „Dora d’Istria”, pe
care o conduce domnul doctor Sejdiu. Un alt aspect al
discuþiilor a vizat domeniul
educaþional, mulþi tineri kosovari fiind în continuare interesaþi sã urmeze studiile
superioare în România. În limita posibilitãþilor, împreunã
cu organizaþia pe care o reprezint în Parlamentul României, voi cãuta sã acord tot
sprijinul necesar acestor studenþi, aºa cum se întâmplã ºi
în cazul studenþilor proveniþi
din Republica Albania.
În finalul evenimentului,
mi-am exprimat speranþa cã,
într-un viitor apropiat, pe
mãsura detensionãrii relaþiilor dintre Serbia ºi autoritãþile kosovare, va fi posibilã
ºi inaugurarea unor relaþii
politice între România ºi
Kosovo, care sã permitã intensificarea colaborãrii pe
toate planurile.

Clinica
veterinarã
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Craiova,
Craiova,
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nr.16
16
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Tel: 0251.562.674
0251.562.674
Tel:
0744.354.686
0744.354.686
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Turnat la DNA
de omul lui Blaga

oi, 16 noiembrie 2017,
am participat la un eveniment cu o mare valoare simbolicã, organizat de
Asociaþia Liga Albanezilor din
România, la Craiova. Este vorba despre dezbaterea „Albanezii kosovari în România – o istorie bogatã”, la care a luat
parte, pe lângã membrii organizaþiei, ºi o importantã delegaþie de medici de origine albanezã ºi kosovarã. Cu acest
prilej, am descoperit cu mare
bucurie numeroºi absolvenþi ai
facultãþilor de medicinã din
România, profesioniºti desãvârºiþi, care au rãmas profund
ataºaþi de România ºi de români.
În cadrul evenimentului de
la Craiova am purtat discuþii
constructive cu domnul Pleurat Sejdiu, absolvent al Facultãþii de Medicinã din Craiova, unul dintre cei mai importanþi promotori ai imaginii
kosovarilor în Europa Occidentalã, devenit apoi ministru
al sãnãtãþii ºi consilier prezidenþial în Kosovo. Datã fiind
sensibilitatea contextului politic, discuþiile s-au concentrat
pe întãrirea colaborãrii în

R

evin amintiri preþioase despre ierni bogate în omãt ºi jocuri cu bulgãri de zãpadã, când frigul nu se simþea ºi bucuria jocului încânta sufletele!
Sã rechemãm iernile bogate ce aparþin sufletului ºi sã ne jucãm
la atelierele BiosArt cu preºcolari de la Grãdiniþa nr. 2 Pieleºti ºi
elevi de la clasa pregãtitoare de la ªcoala Gimnazialã Pieleºti, comuna Pieleºti, în cadrul activitãþii ”Bucurii de Iarnã”, miercuri,
22.11.2017 la ora 9.30 – Secþia de ªtiinþele Naturii, Popa ªapcã nr.
8. În cadrul atelierului, copiii, însoþiþi de Popescu Cornelia – director ªcoala Gimnazialã Pieleºti, Alinei Cornelia – educatoare ºi
Bãdoiu Mari-Orica – învãþãtoare, vor confecþiona coroniþe ºi ornamente pentru sãrbãtorile de iarnã. Activitatea este susþinutã de
Consiliul Judeþean Dolj.

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.
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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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Râmnicu Vâlcea: Relicva comunistã
Arenele Traian va fi modernizatã
Lãsate de izbeliºte de
peste douã decenii,
Arenele Traian din
Râmnicu Vâlcea,
odinioarã celebre, vor
fi modernizate anul
viitor.

rale. Alãturi, vor fi amplasate
terenuri multifuncþionale, o pistã de biciclete, o zonã de skatepark etc. Nu vor lipsi locurile
de joacã pentru copii, o parcare
modernã, o ceainãrie, precum ºi
spaþiile destinate expoziþiilor,
mini-concertelor ºi altor mani-

festãri culturale.
Anul trecut, primarul remarca faptul cã la Arenele Traian
încã existã plãcuþe cu lozinca „Trãiascã Republica Socialistã
România” ºi promitea cel mai
modern complex sportiv ºi cultural din zona Olteniei.

ACTUALITATE

de Marielena Popa

de Doru Câplea
Consilier local PNL

„Pentru Arenele Traian s-au
obþinut toate avizele, în perioada sãrbãtorilor de iarnã proiectul va fi scos la licitaþie pentru
atribuirea contractului de execuþie, iar în martie 2018 cel târziu începe construcþia”, spune
Mircia Gutãu (foto), primarul
municipiului Râmnicu Vâlcea.
Potrivit proiectului, va fi construitã o arenã modernã pentru
activitãþi sportive cât ºi cultu-

Ia atitudine!
Cere parlamentarilor tãi
sã voteze cãderea guvernului!

S

at în economie prin modificãrile aduse codului fiscal, cât ºi
prin dezinteresul total faþã de
demararea unor investiþii majore care sã genereze locuri de
muncã ºi sã creeze bunãstare
pentru români, preocuparea
PSD-ului pentru modificarea
legilor justiþiei poate anula toate progresele fãcute de þara
noastrã de la intrarea în Uniunea Europeanã!
Dacã dumneavoastrã veþi
lua atitudine ºi veþi trage la
rãspundere parlamentarii puterii în privinþa a ceea ce au
promis în campanie ºi ceea ce
au reuºit sã ofere, atunci veþi
vedea ºi cum se raporteazã
aceºtia la cei cãrora le-au solicitat ºi le-au obþinut votul.
Cere ºi tu parlamentarilor
tãi sã voteze moþiunea de cenzurã iniþiatã de PNL! Doar
împreunã putem rãzbi aceastã guvernare pãguboasã ºi iubitoare de corupþi!

Publicitate

ãptãmâna aceasta urmeazã sã se voteze
moþiunea de cenzurã
depusã de Partidul Naþional
Liberal împotriva guvernului
PSD, condus din umbrã de infractorul Liviu Dragnea. Parlamentarii PNL luptã prin toate mijloacele constituþionale
pentru a da jos acest guvern,
care duce þara în colaps, însã
aritmetica parlamentarã ne aratã cã moþiunea poate trece doar
dacã va fi votatã ºi de parlamentari ai puterii.
Partidul Naþional Liberal a
demarat o amplã campanie de
informare a cetãþenilor, prin
care îi invitãm sã ia legãtura cu
parlamentarii puterii din circumscripþia electoralã din care
fac parte ºi sã le solicite sã nu
mai susþinã un guvern care a
promis lapte ºi miere, dar în
realitate a generat doar scumpiri de preþuri ºi majorãri de
taxe. Pe lângã haosul major cre-
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UTILE

Pentru a participa la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele
condiþii:

Condiþii generale:

a) Sã deþina cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul în România;
b) Sã cunoasca limba românã, scris ºi vorbit;
c) Sã îndeplineasca vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) Sã aibã capacitate deplinã
de exerciþiu;
e) Sã deþinã o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau

ANUNÞ
privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
2 pos
turi inginer în cadr
ul Ser
viciului T
ehnic Pr
oiect
ar
e In
ves
tiţii
posturi
cadrul
Serviciului
Tehnic
Proiect
oiectar
are
Inv
estiţii
de unitãþile sanitare abilitate;
f) Sã îndeplineascã condiþiile
de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos
la concurs;
g) Sã nu fie condamnat/ã definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori
a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice:

a) Studii superioare tehnice
de lungã duratã - profil tehnic
absolvent al Facultaþii de Hidrotehnicã; Construcþii Civile
Industriale ºi Agricole, Ingine-

ªapte asociaþii
de proprietari
notificate de Apavil

D

in cauza întârzierilor la
platã a facturilor reprezentând servicii
furnizare apã potabilã ºi canal,
SC APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã a ºapte
asociaþii de proprietari din judeþul Vâlcea, incluse în categoria clienþilor rãu-platnici:
Asociaþia de Proprietari Nr. 1
Brezoi - 348.055,73 lei (8 luniparþial 9- restanþã); Asociaþia
de Proprietari Bl A 27/3, PT3
Ostroveni - 15.282,41 lei (4
luni restanþã); Asociaþia de
Proprietari Bloc B12, Sc. B,
Ostroveni 2 – 9.448,89 lei (4
luni restanþã); Asociaþia de
Proprietari Mun. Rm. Vâlcea,
Str. Marin Preda Nr. 2, Bl A 36/
3, Sc. A - 4.493,35 lei (4 luni
restanþã); Asociaþia de Proprietari Panseluþa C31 - 7.902,73
lei (3 luni- parþial 4- restanþã);
Asociaþia de Proprietari C30
Ostroveni - 6.501,89 lei (3
luni- parial 4- restanþã); Asociaþia de Proprietari T. Vladimirescu Nr. 54 B - 3.401,70 lei
(3 luni -parþial 4- restanþã).
SC APAVIL SA este nevoitã
sã apeleze la aceastã mãsurã întrucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului
sumelor datorate de cãtre clienþi
în contul serviciilor prestate.
Deºi conducerea societãþii a
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manifestat întotdeauna înþelegere în ceea ce priveºte achitarea de cãtre asociaþiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare cã în
anumite cazuri clienþii nu au
gãsit de cuviinþã sã aprecieze
just aceastã atitudine.
Asociaþiile de proprietari
care înregistrau la data de 15
noiembrie 2017 datorii importante cãtre SC APAVIL SA au
fost deja notificate, urmând ca
acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din cadrul asociaþiilor de
proprietari care vor fi debranºate sunt rugaþi sã înþeleagã
necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri.

rie a Instalaþiilor;
b) Experienþã în executarea ºi
coordonarea lucrãrilor în domeniul sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare sau lucrãri de construcþii hidrotehnice ºi civile;
a) Abilitãþi de comunicare;
b) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
c) Cunoºtinþe de operare pe
calculator (MS Office) ºi utilizare a programelor de proiectare asistatã de calculator (AUTOCAD 2D).
Dosarul de Concurs trebuie sã conþinã urmãtoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresatã Directorului General;
b) Copia actului de identitate
sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã
caz;
c) Copiile documentelor care
atestã nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) 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
unitãþile sanitare abilitate. Adeverinþa trebuie sã conþinã, în
clar, numãrul, data, numele
emitentului ºi calitatea acestu-

ia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sãnãtãþii;
f) Curriculum vitae, model
European;
g) Recomandare de la ultimul
loc de muncã.
Actele prevãzute vor fi prezentate ºi în original în vederea
verificãrii conformitãþii copiilor
cu acestea.
Concursul se va desfãºura
în trei etape succesive, dupã
cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere va avea loc în 04.12.2017;
- proba scrisã va avea loc în
data de 07.12.2017, ora 0900;
- interviul va avea loc în data
de 13.12.2017, ora 0900.
Se pot prezenta la urmãtoarea
etapã numai candidaþii declaraþi
admiºi la etapa precedentã.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
29.11.2017, ora 1530, la Registratura APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL.
Informaþii suplimentare:
Program de lucru
luni-joi, între orele 0700 – 1530,
vineri, între orele 0700 – 1300.
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22.

Tematica ºi bibliografia pentru concurs

· Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementãrii tehnice “Normativ privind proiectarea, execuþia ºi exploatarea

sistemelor de alimentare cu apã
ºi canalizare a localitãþilor, Indicativ NP 133-2013”;
· SR 1343 –2006 - Determinarea cantitãþilor de apã;
· Ghidul GP 043/1999 - Ghid
privind proiectarea, execuþia ºi
exploatarea sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare
utilizand conducte din PVC,
polietilena ºi polipropilena;
· SR 4163-1/2006 – Reþele de
distribuþie-proiectare;
· SR 4163-2/2006 - Alimentãri cu apã –Reþele de distribuþie apã-prescripþii de calcul;
· I9-2015 (Revizuire ºi comasare normativele I9-1994 ºi I9/
1-1996) -Normativ privind proiectarea, execuþia ºi exploatarea
instalaþiilor sanitare aferente
clãdirilor;
· SR 1846-1-2006 - Canalizãri exterioare. Prescripþii de
proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare:
· SR 1846-2-2007-Canalizãri
exterioare. Prescripþii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice;
· SR 1846-2-2007-C91-2008Canalizãri exterioare. Prescripþii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape
meteorice;
· STAS 2448-82 - Canalizãri.
Cãmine de vizitare. Prescripþii
de proiectare;
· STAS 3051-91- Sisteme de
canalizare. Canale ale reþelelor
exterioare de canalizare. Prescripþii fundamentale de proiectare.

Calendarul concursului
17.11.2017
29.11.2017 ora 15 30
04.12.2017
04.12.2017 ora 15 00
05.12.2017 ora 15 00
06.12.2017 ora 14 00
07.12.2017 ora 09 00
08.12.2017 ora 11 00
11.12.2017 ora 15 00
12.12.2017 ora 11 00
13.12.2017 ora 09 00
14.12.2017 ora 11 00
15.12.2017 ora 12 00
18.12.2017 ora 14 00
19.12.2017 ora 15 00

publicare anunþ
termenul limitã pentru depunerea
dosarelor de concurs de cãtre candidaþi
selecþia dosarelor de concurs
afiºarea rezultatelor selecþiei dosarelor
termenul limitã pentru depunerea
contestaþiilor privind selecþia dosarelor
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea
rezultatelor acestora
proba scrisã
afiºarea rezultatelor probei scrise
termenul limitã pentru depunerea
contestaþiilor probei scrise
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea
rezultatelor acestora
Proba interviu
afiºarea rezultatelor probei interviu
termenul limitã pentru depunerea
contestaþiilor proba interviu
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea
rezultatelor acestora
afiºarea rezultatelor finale la sediul
APAVIL ºi pe site-ul www.apavil.ro
www.indiscret.ro

ANNABELLA, “Cel mai bun comerciant
român”, la Gala Premiilor PIAÞA 2017

C

ompania Annabella a participat la Gala Premiilor PIAÞA, ediþia a
XII-a, organizatã la Hilton Athene Palace, binecunoscutul eveniment
dedicat industriei bunurilor de larg consum.
Titlul de ”Cel mai bun
comerciant român” a
fost câºtigat de reþeaua
de retail Annabella, cu
un procent de 63% din
voturi, un scor care consolideazã traseul în dezvoltarea acestei reþele
româneºti. La aceastã

www.indiscret.ro

categorie au fost nominalizate 10 companii din
þarã.
De asemenea, a fost
nominalizatã la premiul
“Cel mai bun concept de
magazin”, prin conceptul Annabella ConceptStore din cartierul Ostroveni, zona Hermes.
Annabella este o reþea modernã de retail,
prezentã pe piaþa româneascã din 1994 ºi
unul dintre principalii
angajatori ai oraºului
Râmnicu Vâlcea.

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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În al nouãlea cer dupã
”iadul” de la Debrecen
n cocheta Salã a Sporturilor de la Debrecen, CSM
Craiova ºi DVSC Debrecen s-au confruntat, duminicã
seara, în manºa secundã din turul III al Cupei EHF. În Polivalenta craioveanã, echipa pregãtitã de Bogdan Burcea câºtigase cu 24-19. ”Devesecencele”
lui Tonje Tiselj s-au impus cu
26-24, ”suficient” pentru a fi
eliminate. ”Bine aþi venit în
iad!” a afiºat ostentativ galeria
localã, iar maghiarele au pornit
ca din puºcã pânã s-a fãcut 5-2.
Craiovencele au egalat la 7, încã
o datã la 11, pentru ca, metodic, sã încheie repriza în avantaj: 14-13. Cele care mai mereu
au alergat dupã egalare au fost
elevele slovenului Tiselj ºi, cu
nici zece minute înainte de final, tabela de marcaj indica o
ultimã egalitate. Prea târziu însã
pentru DVSC de a reface diferenþa înregistratã în tur, iar oltencele n-au forþat, de teama accidentãrilor. Sunetul implacabil
al sirenei le-a gãsit pe gazde în
lacrimi, deºi bãtuserã, iar pe
oaspete prinse-n hora bucuriei,
deºi pierduserã (prin… calificare). Am avut ºi o româncã tristã:
Mãdãlina Zamfirescu, de la
Debrecen, componentã a lotului naþional. CSM Craiova a
condus ostilitãþile mare parte
din timp, având o prestaþie de
calitate, dusã pânã la sacrificiu.
Cristina Zamfir Florianu a evoluat cu braþul de aruncare bandajat, ceea ce nu a împiedicat-o
sã înscrie de nouã ori, numai ea
ºtie cum. Extremele ªelaru 3 ºi
Nikolici 5 au punctat în momen-

Î

te cheie, când adversarelor pãrea cã le vine apa la moarã, baraj imediat ridicat în cale de
antrenorul Bogdan Burcea. Iar
despre Tonje Tiselj, dublu câºtigãtor cu Krim Ljbljana al
EHF Champions League, nu
putem spune cã este un fitecine. În plus, daneza Grigel, cu
un remarcabil simþ al porþii,
Punko, venitã de la Rostov
Don, sau Varsannyi, sunt nume
mai mult decât onorabile în
handbal. CSM Craiova ºi HC
Zalãu merg la braþ în grupele
Cupei EHF, echipa lui Tadici
învingând-o la pas, în ambele
întâlniri, pe Hypo Viena, de opt
ori campioanã europeanã. În
turul II al aceleiaºi competiþii,
CS Roman ºi Dunãrea Brãila
au capotat. Prin comparaþie,
Ungaria, cu patru reprezentante în turul III, a rãmas cu mâna
goalã. Reamintim cã, în EHF
Champions League, CSM Bucureºti s-a calificat în grupele
principale, semn cã handbalul
feminin românesc îºi vede serios de drum. De altfel, în perioada 1-17 decembrie, la Trier,
în Germania, naþionala României, condusã de spaniolul
Ambros Martin, va bifa cea dea 23-a participare, din tot atâtea posibile, la un campionat
mondial, aflându-se într-o grupã de foc din care mai fac parte Paraguay, Slovenia, Spania,
Angola ºi Franþa, aceasta fiind
ºi ordinea intrãrii în scenã. La
mondialul de acum doi ani, cu
suedezul Tomas Ryde pe banca tehnicã, ”tricolorele” au câºtigat medalia de bronz.

22 - 28 noiembrie 2017
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Delia va cânta la
Craiova cu casa închisã
Lumea fascinantã a Deliei din
„Psihedelia” ajunge pe scena Sãlii
Polivalente din Bãnie, în cel mai
original spectacol live.

D

upã succesul extraordinar pe care la înregistrat la Sala Palatului din
Bucureºti, cu cel mai spectaculos
concert al anului, Delia va aduce magia din
„Psihedelia” la Craiova. Sâmbãtã, 9 decembrie, este ziua când scena Sãlii Polivalente
din Craiova se va transforma într-un univers
unic, ce îi va copleºi pe spectatori prin grandoare, culoare, personaje inedite ºi, mai ales,
ipostaze ale artistei în care fanii ei de aici nu
au mai vãzut-o pânã acum. Fiecare þinutã a
Deliei spune o poveste, fiecare melodie are
o tematicã a sa ºi niciun moment nu va semãna cu celãlalt, în cel mai original concept
artistic live din România. „Psihedelia este un
vis devenit realitate, o realitate atipicã în care
nu existã decât sunet, culoare, miºcare, luminã – toate îmbinate în cea mai neaºteptatã
formã. Sunt convinsã cã toþi cei care vor fi
alãturi de mine la Craiova ºi care vor pãtrunde în acest univers, vor trãi o experienþã unicã ºi vor experimenta o altã percepþie a realitãþii”, dezvãluie artista, care, dupã cum ºia obiºnuit deja fanii, a început pregãtirile
pentru acest show special.

de Cosmin Pretorian

P

+40350525060
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Biletele s-au pus deja în vânzare la:
Sala Polivalentã Craiova
Agenþia Teatrului Naþional ”Marin Sorescu” din Craiova
Electro Putere Mall Craiova
www.eventim.ro

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

Publicitate

entru prima datã dupã
mult timp, liberalii par
sã fi înþeles care este
rolul unei opoziþii într-un stat
democratic. Mai articulat decât oricând, ei se strãduiesc
dupã propriile puteri sã zdruncine serios scaunul puterii pesediste. Mitinguri în cascadã
în majoritatea municipiilor reºedinþã de judeþ, la Craiova
numãrul participanþilor fiind
surprinzãtor de mare, milioane de flyere împrãºtiate în cutiile poºtale ale românilor, mesageri logici ºi cu bun simþ trimiºi în studiourile principalelor posturi naþionale de ºtiri,
sunt doar câteva demersuri
inspirate ale unui partid care
a descoperit cu greu care este
menirea lui în aceste vremuri
tulburi.

Dincolo de acest foc de artificii, evident cã moþiunea de
cenzurã nu va trece. Pe metoda patentatã de însuºi defunctul PDL, Dragnea fie le va impune parlamentarilor puterii sã
stea în bãnci, fie îi va scoate
din sala de ºedinþã, aºa cã nu
vom avea parte de cine ºtie ce
surprize. Chiar pierzând aceastã bãtãlie, lucru, cred eu, asumat la nivelul conducerii partidului, liberalii dau un semn cã
sunt pregãtiþi sã ducã rãzboiul
pânã la capãt. Anul viitor reprezintã o datã realistã privind
rãsturnarea guvernãrii PSD, iar
preºedintele Iohannis este aºteptat sã dea ordinul de atac în
bãtãlia finalã. Altfel, prezidenþialele pot aduce mari surprize
preºedintelui, loialitatea liberalilor sãi dupã ani lungi de opoziþie nemaifiind o certitudine
absolutã.

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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