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Magistraþii vâlceni,
proteste din cauza
modificãrii
legilor justiþiei

ACTUALITATE

PSD ºi ALDE
îngroapã
justiþia românã!
P

artidul Naþional Liberal, filiala Dolj, denunþã amplul proces de
amputare a celor douã Coduri,
Penal ºi de Procedurã Penalã,
iniþiative legislative ale alianþei guvernamentale PSDALDE menite a stopa lupta
împotriva corupþiei din România. Demersurile ilegitime ale
actualilor guvernanþi vor avea
repercusiuni nu numai asupra
prezentului, când sute de cetãþeni suspectaþi de fapte de
corupþie vor scãpa de rigorile
unor prevederi legale echitabile ºi conforme cu legislaþia
europeanã în materie, dar ºi
asupra viitorului României ca
þarã membrã a Uniunii Europene. Filiala Dolj a Partidului
Naþional Liberal este alãturi de
zecile de magistraþi craioveni
care au ales sã protesteze public, pe treptele instanþelor,
împotriva acestor abuzuri legislative ale actualilor guver-

nanþi ºi solicitã parlamentarilor doljeni ai Partidului Social
Democrat ºi ai Partidului
Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor sã voteze alãturi de
parlamentarii Partidului Naþional Liberal împotriva acestor
modificãri ale Legilor Justiþiei.
Totodatã, invitãm Baroul Dolj,
ca instituþie reprezentativã
pentru justiþia doljeanã, sã se
implice în dezbaterile publice
privind propunerile de modificare a legislaþiei în materie
penalã. Considerãm cã punctul de vedere al avocaþilor craioveni, profesioniºti de renume naþional în materie penalã,
ar reprezenta un punct de reper solid pentru opinia publicã craioveanã care este îndreptãþitã sã cunoascã un punct de
vedere obiectiv cu privire la
aceste modificãri fundamentale ale legislaþiei penale.
Preºedinte PNL Dolj,
Stoica ªtefan

Modificarea legilor justiþiei îi nemulþumeºte ºi
pe magistraþii de la Judecãtoria Râmnicu Vâlcea. Potrivit deciziei Adunãrii generale a judecãtorilor din cadrul acestei judecãtorii, pânã la
sfârºitul anului 2017, de la ora 11 la ora 12 vor fi
suspendate ºedinþele de judecatã. De asemenea, acest for anunþã cã la începutul anului
2018 vor fi organizate „mãsuri dure de protest”.
de Marielena Popa
„Adunarea generalã a judecãtorilor din cadrul Judecãtoriei
Rm. Vâlcea, analizând Propunerile de modificare ale Codului penal ºi ale Codului de procedurã penalã, avansate în cadrul demersului legislativ parlamentar de implementare a
Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European ºi a Consiliului din 09.03.2016 ºi Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaþilor cu privire la mo-

Fie ca Sãrbãtorile de iarnã sã vã umple
sufletele ºi casele de bucurie, sã aveþi parte
de împliniri, iar colindãtorii sã vã gãseascã
în bunãstare.

La mulþi ani!

dificarea legilor justiþiei,
Având în vedere maniera
aleasã pentru desfãºurarea procesului legislativ cu privire la
modificarea Codului penal ºi a
Codului de procedurã penalã –
în procedurã de urgenþã, fãrã
transparenþã ºi fãrã o consultare realã a magistraþilor, reþinând
pericolul pe care îl pot crea
aceste modificãri legislative
cu privire la independenþa justiþiei ºi la drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, având în vedere
ºi formele de protest ale magis-

traþilor organizate la nivel naþional în legãturã cu Proiectele de
modificare a legislaþiei, menþionate anterior, cu majoritatea
membrilor prezenþi,
DECIDE:
Adunarea generalã a Judecãtorilor din cadrul Judecãtoriei
Rm. Vâlcea hotãrãºte:
1. Suspendarea ºedinþelor de
judecatã pânã la sfârºitul anului 2017, timp de o orã, de la
orele 11 la orele 12.
2. Organizarea unei noi întâlniri la începutul anului 2018 în
cadrul cãreia sã fie analizate
mãsuri mai dure de protest (suspendarea activitãþii, deplasarea
în faþa Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie º.a.)”, se aratã în hotãrârea Adunãrii generale a judecãtorilor din cadrul Judecãtoriei Râmnicu Vâlcea datã publicitãþii.
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Europarlamentar PNL,
Marian Jan Marinescu
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Ultima ºedinþã de
Consiliu Local Municipal din acest an are pe
ordinea de zi ºi douã
proiecte privind numele a douã amplasamente din Craiova.
Piaþa Mihai I ºi Parcul
1 Decembrie 1918 vor
apãrea în nomenclator
din acest final de an,
ultima dintre ele
beneficiind ºi de un
monument de care
Primãria Craiova face
rost printr-o sponsorizare.
de Nicuºor Fota

P

rima piaþã, botezatã Mihai I în cinstea ultimului suveran al României,
decedat la începutul acestei luni,
este, de fapt, parcarea din intersecþia de la „Minerva”, cea în
care liberalii doljeni propuneau
recent amplasarea unui bust al
lui Ionel Brãtianu. „La 05 Decembrie 2017 a încetat din viaþã
Majestatea Sa Regele Mihai I al
României, dupã o viaþã închinatã slujirii intereselor naþionale ºi
a poporului român. Prestigiul
municipiului Craiova se leagã de
persoana Majestãþii Sale, Regele Mihai, prin înfiinþarea a douã
dintre instituþiile sale reprezentative, Universitatea din Craiova ºi Filarmonica Oltenia, al cãror decret de înfiinþare, în anul
1947, poartã semnãtura Regelui.
De asemenea, Craiova ºi Oltenia datoreazã Regelui Mihai viaþa ostaºilor, subofiþerilor ºi ofiþerilor Regimentului 1 Artilerie
Grea din Craiova, aflat, în ajunul actului istoric înfãptuit de
Majestatea Sa la 23 August
1944, pe frontul din Moldova,
fiind una dintre ultimele unitãþi
ale armatei române prezente în
faþa invaziei armatei sovietice. În
semn de recunoºtinþã ºi spre
amintirea legãturii istorice dintre municipiul Craiova ºi Majestatea Sa Regele Mihai I al Ro-
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mâniei, PROPUNEM: Atribuirea denumirii “PIAÞA REGELE
MIHAI I AL ROMÂNIEI” terenului situat în municipiul Craiova, la intersecþia strãzilor Mihail Kogãlniceanu ºi Calea Unirii, teren în suprafaþã de 945 mp,
aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova, conform
Hotãrârii de Guvern nr.141/
2008, poziþia 2690 – Parcare
auto”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova.

ADMINISTRAÞIE
parc ºi va primi denumirea de
Parcul 1 Decembrie 1918, potrivit unui proiect de hotãrâre
iniþiat de consilierul local social-democrat Radu Marin Traian. Este vorba de aceastã datã
despre un proiect de hotãrâre
combinat, jumãtate de atribuire
de denumire ºi jumãtate de acceptare a unei sponsorizãri. Astfel, al doilea punct al proiectului de hotãrâre prevede amplasarea în noul parc a unui monument dedicat Centenarului Unirii, „pe cheltuiala exclusivã a
Asociaþiei M.L.N.R.”. Documentaþia ataºatã proiectului
conþine ºi o adresã din partea
Marii Loji Naþionale a României, cãci despre ea este vorba,
precum ºi un draft al contractului de sponsorizare, prin care
MLNR se obligã sã predea
sponsorizarea „într-un timp rezonabil”, respectiv cinci zile
lucrãtoare, dar nu mai târziu de
sfârºitul lunii calendaristice în
care se semneazã contractul.

MLNR pune un
monument circular
în centrul
triunghiului de la
Madona Dudu
Cel de-al doilea amplasament
propus la botez de aleºii locali
craioveni se aflã între strãzile
Bibescu, Libertãþii ºi Madona
Dudu, peste drum de biserica
omonimã. Triunghiul verde cu
pricina va fi ridicat la rangul de

Senator PNL
Mario Ovidiu Oprea,
Preºedinte PNL
Craiova
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Din lumina sãrbãtoririi
Naºterii Domnului ºi
din speranþa ce
însoþeºte Noul An,
gânduri bune ºi urãri
de sãnãtate, împliniri ºi
bucurii tuturor!
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Fie ca Sãrbãtorile de iarnã sã vã umple
sufletele ºi casele de bucurie ºi sã aveþi
parte de împliniri. Crãciun fericit ºi La mulþi
ani!
Primar Bistreþ,
Cristiana Antonie
20 - 27 decembrie 2017

Primãria Olãneºti
vã ureazã ca Noul An
sã vã gãseascã alãturi
de cei dragi, sã vã
aducã liniºte ºi fericire
în suflete ºi în case
ºi sã poarte cu sine
bunãstare ºi
prosperitate.
Publicitate

LA MULÞI ANI!
Primar,
Sorin Vasilache
Primaria Pãuºeºti-Mãglaºi
ureazã locuitorilor comunei,
salariaþilor ºi colaboratorilor
Crãciun Fericit, iar anul 2018
sã vã aducã tot ce are
mai bun ºi mai frumos!
LA MULÞI ANI!
Primar Alexandru Dediu
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Florinel Constantinescu,
Primar Cãlimãneºti
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Apã caldã, distracþie, saunã ºi multã
voie bunã, de sãrbãtori, la Water Park.

C

ACTUALITATE

raiovenii sunt aºteptaþi în numãr cât
mare, de luni pânã
duminicã, în intervalul orar
10.00 – 20.00, inclusiv în zilele de sãrbãtori, la Complexul Acvatic Water Park din
Craiova, complex ce oferã vizitatorilor o zonã acoperitã cu
bazine ºi tobogane în suprafaþã totalã de 2.550 mp.
Cei care aleg sã îºi petreacã sãrbãtorile la Water Park
se pot delecta în bazinul de
înot cu o suprafaþã totalã de
209,16 mp sau pot trãi o experienþã unicã într-unul dintre cele cinci tobogane aflate
în interiorul clãdirii (Magic
Hole cu lungimea de 126,81
m, Black Hole cu lungimea
de 115,36 m, Aquatube cu
lungimea 80,21 m ºi 2 tobogane Body Slide cu lungimea
de 80,61 m).

De sãrbãtori, Water Park
invitã craiovenii la distracþie
Tot în cadrul Water Parkului din Craiova, vizitatorii
se pot bucura de o saunã modernã, deschisã zilnic în intervalul orar 10.00 – 18.30.

Taxele de intrare propuse
sunt:
z 24 lei pentru copii între
5 ºi 10 ani, de luni pânã vineri – brãþarã albã
z 36 lei pentru persoanele
de peste 10 ani, de luni pânã
vineri – brãþarã albastrã
z 34 lei pentru copii între
5 ºi 10 ani, în week-end –
brãþarã roºie

www.indiscret.ro

z 50 lei pentru persoanele de
peste 10 ani, în week-end – brãþarã neagrã
z 15 lei taxa saunã pentru
persoanele de peste 16 ani –
brãþarã verde
Numãrul maxim de persoane
în spaþiul amenajat în interiorul
Obiectului 3 - Clãdirea pentru
bazine acoperite ºi jocuri de
apã, este de 280.
Detalii: telefon 0737.735.944
sau pe pagina de Facebook a
Primãriei Craiova: facebook/
Primaria-Municipiului-Craiova.
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Investiþii
6
importante
în comuna
Gighera

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

P

Iar singuri în calea
furtunii?...

us pe fugã de comuniºti, neavând altceva
de fãcut în exil decât
sã alerge dupã gãini ºi sã dea
la manivelã, M.S. Regele Mihai rãmâne o figurã tragicã a
istoriei noastre. Iar noi, cei deacasã, ca niºte netrebnici,
aproape cã îl dãdusem uitãrii.
Când a sunat ceasul revenirii
la monarhie, lung lanþ de biruinþe ºi consolidãri statale,
atunci, în vâltoarea revoluþiei
de acum 28 de ani, a apãrut
dracu’ pe uscat: Ion Iliescu!
Stãm pe marginea gropii Majestãþii Sale ºi nu ne oprim din
smiorcãit, ce sublim ar fi arãtat þara cu Mihai I la Palatul
Regal. Nu încape vorbã,
sublim. Pe 16 decembrie, dar
ºi în toate zilele de doliu, am
avut o revelaþie. Zeci de oameni cu doxã, politicieni, istorici, scriitori, profesioniºti ai
radioului ºi televiziunii, disidenþi ºi luptãtori pe baricadele
Coroanei, ne-au împuiatul capul cu de-ale Regelui. L-au
contactat, au stat la taifas ceasuri întregi, care, înglobate,
înseamnã ani de trãiri, de speranþe, de croit þãrii un viitor.
Asta e revelaþia nu a unei zile,
ci a unei epoci. M.S. Regele
Mihai nu a fost singur cuc. I sa strecurat însãºi ideea de complot menit sã rãstoarne comunismul, ceea ce s-a ºi întâmplat la revoluþie. Ba nu, când
cu lovitura de stat, încât cugeþi
la nesfârºit pentru ce ºi pentru
cine au fost secerate peste
1.000 de vieþi. Pãi pentru Ion
Iliescu, în faþa cãruia, din sute

de mii de piepturi, s-a strigat
”Fãrã comuniºti”! Dar, când pe
Iliescu l-a luat gura ºi s-a adresat cu ”dragi tovarãºi”, Sergiu
Nicolãescu, maestrul înþepãturilor în cur, a sãrit ºi i-a furat
microfonul. Atunci, de fapt, a
fost furatã revoluþia, o abilã ºi
subtilã loviturã de stat. Pãi ºi
oamenii regelui? Cei care s-au
tras de ºireturi cu exilatul Mihai, cu înstrãinatul Mihai, cu
iubitorul de þarã Mihai, aceºtia, o armatã cãreia îi venise la
stãvilar apa monarhiei, ce-au
fãcut? În loc sã-l ia pe Iliescu
de turul pantalonilor ºi sã-l azvârle peste bord, s-au fâstâcit,
au fãcut pe ei. Pentru ca, apoi,
sã se lamenteze: ne-au confiscat revoluþia, ne-au batjocorit
idealurile. Iertaþi-ne, Majestatea Voastrã, pentru masca tragicã pe care singuri v-am traso pe faþã. Dar ºi noi, când râdem, nu e râsul nostru. Uite,
am intrat în Centenar, combinãm fasolea republicanã cu
fumul amãgitor de monarhie ca
la mama ei. Ce bine ar fi fost,
Majestate, de-ar fi fost altfel.
Am intrat în Centenarul Marii
Uniri cu o dezbinare de milioane. ”Anul 2018 va fi unul
extrem, extrem de greu, poate
ne ajutã Dumnezeu ºi rãmânem întregi”. Îmi rãsare în faþã
deviza aceea ”Nihil Sine Deo”,
dar nu þine mult. Ce vrea sã
spunã jurnalistul care vorbeºte puþin, dar scapã multe printre cuvinte? Nu m-ar mira
dacã, fãrã M.S. Regele Mihai
I al României, ne-om trezi iar
singuri în calea furtunii.

ADMINISTRAÞIE

Gighera a continuat,
ºi în 2017, seria investiþiilor menite sã
transforme localitatea
de la malul Dunãrii
într-o comunã modernã. O grãdiniþã nouã,
canale pentru apa
pluvialã, drumuri
pietruite ºi un nou
sistem de iluminat
stradal sunt doar
câteva dintre activitãþile derulate
de edilul comunei,
Florea Neacºu, ºi
echipa sa formatã din
executiv ºi consilieri
locali în anul care stã
sã se încheie.
de Valentin Zarea

S

ituatã la aproape 70 de
kilometri de Craiova,
aproape de malul Dunãrii, comuna Gighera a început,
în anul 2012, odatã cu alegerea
lui Florea Neacºu în funcþia de
primar, un susþinut proces de
modernizare. Rând pe rând,
numeroase proiecte, cele mai
multe cu finanþarea nerambursabilã de la Uniunea Europeanã sau Guvernul României, au

schimbat în bine faþa localitãþii. Iar anul 2017 nu a fãcut excepþie. Printre altele, autoritãþile locale au reuºit finalizarea
construirii unei noi grãdiniþe,
atât de necesare pentru comunitate. „Copiii sunt viitorul
acestei comune! Investind în
educaþia lor nu facem altceva
decât sã ne asigurãm cã Gighera va avea un viitor mai bun
decât prezentul. Credeþi-mã,
dincolo de orice considerent,
aceastã investiþie este cea mai
importantã!“, a declarat Florea
Neacºu.
De asemenea, au fost pietruiþi
câte 3 kilometri de drumuri comunale în fiecare dintre satele
care aparþin de Gighera, o investiþie de aproximativ 700.000
de lei, ºi a fost asfaltat un drum
agricol, o investiþie în valoare
de un milion de euro proveniþi
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Florea Neacºu

din fonduri europene ca urmare a câºtigãrii unui proiect deosebit de important. În plus, administraþia localã a investit în
iluminatul public stradal prin
montarea a 120 de becuri LED
ºi a finalizat, la periferia satului
Gighera, un canal de scurgere a
apelor pluviale, rezolvând astfel o problemã care dãdea mari
bãtãi de cap locuitorilor din acea
zonã a comunei.

Planuri mari
pentru viitor
Aºa cum îi stã bine oricãrui
gospodar care se respectã, edilul comunei Gighera ºi-a stabilit deja planurile pentru viitor.
Astfel, Florea Neacºu spune cã
a depus ºi i-au fost aprobate în
acest an nu mai puþin de patru
proiecte prin PNDL (Planul
Naþional de Dezvoltare Localã),
în valoare totalã de 14,5 milioane de lei. Acestea vizeazã sistemul de canalizare în toate cele
trei sate, extinderea reþelei de
apã în satul Zãval, precum ºi
reabilitarea grãdiniþelor din satele Zãval ºi Nedeia. De asemenea, edilul comunei ºi-a propus
sã depunã un proiect prin care
sã obþinã finanþarea necesarã
pentru asfaltarea a ºase kilometri de drumuri comunale, dar
ºi sã investeascã în siguranþa
cetãþenilor prin montarea de
lãmi stradale ºi camere de luat
vederi în punctele cheie ale localitãþii. „Echipa formatã de
mine, împreunã cu consultanþii
noºtri, a reuºit sã obþinã aprobarea pentru patru proiecte prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã. A fost un triumf al
profesionalismului, a fost rezultatul unor eforturi titanice ale
tuturor persoanelor implicate.
Proiectele depuse au fost impecabil întocmite ºi justificate,
motiv pentru care celor de la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale le-a fost imposibil sã nu le
accepte. Va fi un an plin de surprize plãcute pentru cetãþenii
noºtri!“, a mai spus Neacºu.
www.indiscret.ro

Fie ca Sãrbãtorile
de iarnã sã vã umple
sufletele ºi casele de
bucurie, sã aveþi parte
de împliniri, iar
colindãtorii sã vã
gãseascã în bunãstare.

La ceas de sãrbãtoare,
urez Sãrbãtori fericite
locuitorilor oraºului
Filiaºi, iar toate
gândurile bune sã se
îndrepte acum cãtre ei.
Primar,
Gheorghe Ilie - Costeluº

Râmnicu Vâlcea: 7
Colindãtorul Pomohaci,
strãmutat din centru
la Filarmonicã

ACTUALITATE

Concertul de colinde al controversatului artist Cristian Pomohaci, programat pentru 23 decembrie în scuarul din zona centralã a municipiului
Râmnicu Vâlcea, a fost mutat la Filarmonica ”Ion Dumitrescu”. Mircia
Gutãu, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, a declarat marþi pentru
Indiscret în Oltenia cã aceastã decizie aparþine organizatorilor programului de sãrbãtori, adãugând cã atât timp cât Cristian Pomohaci nu a
fost judecat ºi condamnat pentru faptele de care este învinuit, are drepturi ca oricare cetãþean. Tot marþi, Uniunea Salvaþi România – Filiala
Vâlcea a cerut municipalitãþii, printr-un comunicat, sã anuleze acest
concert ca urmare a implicãrii lui Pomohaci într-un scandal sexual ce a
dus la excluderea sa din rândul preoþilor.
de Marielena Popa

USR: „Cerem în mod
deschis anularea
concertului”
„Uniunea Salvaþi România –
Filiala Vâlcea ia act cu stupoare
de faptul cã în data de 23 decembrie 2017 este programat un concert de colinde al domnului Cristian Pomohaci sub egida Primãriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în cadrul programului de
activitãþi festive «Decembrie
Magic». USR Vâlcea considerã
ca fiind cel puþin regretabilã decizia Municipalitãþii de a invita
sã concerteze o persoanã care a
fost implicatã recent într-un
scandal sexual fãrã precedent, ce
a dus la excluderea sa din rândul clericilor. În aceste condiþii,
www.indiscret.ro

USR Vâcea cere în mod deschis
anularea concertului. Reamintim
cã domnul Cristian Pomohaci a
fost caterisit de cãtre Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei
Ortodoxe de Alba Iulia în data
de 28 iulie 2017, iar în data de 6
octombrie a.c. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului ia aplicat acestuia sancþiunea de
depunere (destituire) din slujirea
clericalã, adicã pierderea definitivã ºi irevocabilã a statutului de
preot. Reamintim de asemenea
cã domnul Cristian Pomohaci a
fost pus sub urmãrire penalã de
cãtre Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
într-un dosar în care interpretul
este acuzat de infracþiuni de racolare de minori în scopuri sexuale”.

USR Vâlcea
adreseazã în acelaºi
timp un apel public
cãtre domnul
Cristian Pomohaci
de a anula concertul
În acest context, ”USR Vâlcea
solicitã în mod public ca Municipalitatea sã retragã în cel mai
scurt timp invitaþia adresatã
domnului Cristian Pomohaci de
a susþine un concert de colinde
în Centrul Civic din Râmnicu
Vâlcea în data de 23 decembrie,
odatã cu orice eventualã obligaþie financiarã (ce ar trebui, în

condiþii normale, acoperitã din
bugetul local). USR Vâlcea adreseazã în acelaºi timp un apel
public cãtre domnul Cristian
Pomohaci de a anula concertul
programat în câteva zile (precum
ºi orice eventuale pretenþii pecuniare) din respect pentru însemnãtatea îndeosebi creºtinã a Sãrbãtorilor de iarnã ºi din consideraþie pentru moralitatea locuitorilor municipiului.
Societatea româneascã are
nevoie de exemple ºi modele
de înaltã þinutã moralã, care sã
o inspire ºi sã o îndrume. Considerãm cã orice act public care
contravine unei asemenea necesitãþi este un afront direct
adus fiecãrui cetãþean ºi contribuabil, precum ºi comunitãþii din care face parte”, considerã Uniunea Salvaþi România
– Filiala Vâlcea.

Primarul Gutãu: „În
scuar va concerta
Petricã Mîþu Stoian”
„Nu era nevoie sã spunã Uniunea Salvaþi România ce trebuie sã facem în aceastã situaþie.
Tocmai ei! Cei care se ocupã cu
organizarea evenimentelor din
ziua de 23 decembrie au decis
ca în scuar sã concerteze Petricã Mîþu Stoian, dar ºi alþi artiºti,
iar Cristian Pomohaci va cânta
în aceeaºi zi la Sala Filarmonicii «Ion Dumitrescu». USR ar
trebui sã respecte ºi diferenþa de
opinii, sunt oameni care îl plac
pe artistul Pomohaci. Noi nu ne
putem antepronunþa în privinþa
vinovãþiei lui ºi câtã vreme nu
a fost condamnat, ne place sau
nu, are drepturi ca oricare cetãþean al acestei þãri”, a declarat
Mircia Gutãu.
20 - 27 decembrie 2017
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Iulicã Baloi,
Primar
Seaca de Câmp

Casa Judeþeanã de Asigurãri de
Sãnãtate vã ureazã Crãciun fericit
ºi un An Nou cu împliniri.
Sãnãtate, bunãstare ºi succes!

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Alin Voiculeþ,
Preºedinte-director general

Publicitate
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Anul 3 D: ce facem
în 2018?

incolo de efervescenþa jocului politic, dus
uneori dincolo de limitele bunului simþ public,
anul 2017 a fost un an bun
pentru români ºi pentru România. Guvernul din care
ALDE face parte nu ºi-a îndeplinit toate obiectivele, dar
lucrurile importante pe care ºi
le-a propus le-a realizat. Numai purtãtorii de rea-credinþã
la butonierã pot refuza sã vadã
aceastã realitate.
Am promis creºtere economicã de 5% ºi avem, iatã, creºtere economicã de 7%.
Am promis cã ne vom încadra în þintele de deficit ºi în
celelalte condiþionalitãþi asumate prin criteriile Tratatului
de la Maastricht. Iatã cã ne-am
încadrat.
Am promis creºterea veniturilor ºi a puterii de cumpãrare.
Salariaþii au cu 11% puterea de
cumpãrare mai mare, iar pensionarii cu 12% chiar ºi în condiþiile creºterii unor preþuri la
anumite produse.
Am promis cã vom lua taurul de coarne ºi vom restabili
încrederea oamenilor în justiþie (ajunsã la cel mai jos prag
în ultimii 28 de ani). Suntem
pe punctul sã facem acest lucru, respectând cerinþele Comisiei Europene ºi ale Comisiei de la Veneþia. Lucrând
pentru respectarea drepturilor
ºi libertãþilor cetãþeneºti, nu
împotriva lor.
Ce facem în 2018?
Anul 2018 trebuie sã fie un
An 3 D. Adicã un an al Dezvoltãrii, al Decenþei ºi al Demnitãþii.
Este un an vital pentru consolidarea creºterii economice.
Este anul în care trebuie relansate investiþiile publice ºi în
care trebuie sã pregãtim legislativ marea ofensivã economicã a urmãtorului deceniu. Condiþia României de stat solid din
punct de vedere economic se
joacã în aceºti ani care vin.

De modul în care vom aºeza acum lucrurile în economie
ºi de pe poziþia de membru
Schengen, statut pe care eu
cred cã îl vom obþine curând
(2018-2019), va depinde soarta noastrã pentru multe decenii de acum înainte.
Este un context excepþional
(parteneriatul cu SUA, creºterea influenþei în UE etc.) de
care trebuie sã profitãm.
2018 trebuie sã fie un an al
DECENÞEI. Un an al decenþei tuturor - politicieni ºi cetãþeni deopotrivã. Sunt multe
lucruri care ne unesc ºi care au
fãcut posibilã împlinirea unui
veac de stat unitar. Trebuie sã
aºezãm miza pe ele. Pe valori,
pe buna credinþã, pe un consens minimal în chestiunile cu
adevãrat importante. Sã nu
mai cãdem pradã egoismelor
ºi manipulãrilor de toate felurile. Sã învãþãm sã cãutãm adevãrul ºi echilibrul. Sã ne ascultãm argumentele unii altora fãrã sã urlãm în ”portavoci”
politice asurzitoare...
2018 trebuie sã fie totodatã
un an al DEMNITÃÞII. Nimic
nu existã fãrã respectarea
demnitãþii fiinþei umane. Românii pot reînvãþa împreunã
lecþia demnitãþii oriunde s-ar
afla ei în þarã sau rãspândiþi în
lumea largã. Þara trebuie sã
aibã grijã de toþi, ºi de cei mai
norocoºi sau mai întreprinzãtori, ºi de cei mai puþin activi
sau norocoºi.
Dezvoltarea economiei ºi a
educaþiei, creºterea calitãþii
vieþii pentru toþi românii din
oraºe ºi sate, o relaþie radical
mai bunã cu diaspora româneascã, un nou statut al þãrii în
UE, folosirea mai raþionalã a
banilor interni ºi a fondurilor
europene - toate acestea sunt
resurse ce vor garanta ºi securiza demnitatea româneascã.
Eu asta cred cã trebuie sã
ne propunem pentru 2018.
La mulþi ani ºi încredere tuturor!
www.indiscret.ro

Conducerea Primãriei
Primãriei
Conducerea
Conducerea
Primãriei
Brezoi ureazã
ureazã tuturor
tuturor
Brezoi
Brezoi
ureazã
tuturor
locuitorilor, angajaþilor
angajaþilor
locuitorilor,
ºi
colaboratorilor
un
An
ºi
ºi colaboratorilor
colaboratorilor un
un An
An
2018 cu
cu sãnãtate
sãnãtate ºi
ºi
2018
2018
cu
sãnãtate
ºi
îndeplinirea tuturor
tuturor
îndeplinirea
îndeplinirea
tuturor
aspiraþiilor.
aspiraþiilor.

LA MULÞI
MULÞI ANI!
ANI!
LA

Primar,
Robert Schell

Indiscret în Oltenia ureazã tuturor
cititorilor sãi Sãrbãtori fericite ºi
liniºtite alãturi de cei dragi!

Sãrbãtorile de Iarnã
sã vã umple sufletele
ºi casele de bucurie, sã
aveþi parte de împliniri,
iar colindãtorii sã vã
gãseascã în bunãstare.
Sãrbãtori fericite ºi
La mulþi ani!

Publicitate

Alin Stoica,
Deputat din partea
minoritãþii albaneze

www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

J

udeþul Vâlcea va primi 75
de milioane de euro, bani
europeni, pentru trei drumuri judeþene. Contractele au
fost semnate pe 19 decembrie
a.c., la Ministerul Fondurilor
Europene, de cãtre Constantin
Rãdulescu (foto), preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea,
ministrul Marius Nica ºi Marilena Bogheanu, director al ADR
SUD-VEST OLTENIA.
Marilena Bogheanu a declarat cã Vâlcea se claseazã pe primul loc pe regiune cu cea mai

Vâlcea primeºte
75 de milioane
euro pentru trei
drumuri
mare sumã contractatã ºi cã
acest judeþ mai are ºi alte proiecte, în cadrul programului
PNDL 2 aflat în plinã desfãºurare. Preºedintele CJ Vâlcea a
calificat aceastã zi ca „istoricã”
ºi a felicitat echipa CJ care a
lucrat la cele trei proiecte.
„Sunt ceva emoþii, ca de 75

de milioane de euro. Este o zi
istoricã, am semnat trei contracte extrem de importante. Cei
75 milioane de euro, fonduri
europene, sunt bani pentru rezolvarea unor probleme vechi
ale acestui judeþ”.
Cele trei drumuri sunt DJ 678,
care pleacã din DN7 pe teritoriul comunei Budeºti ºi ajunge
pânã în judeþul Olt; DJ678 A,
care porneºte de la Tãtãrani de
la postul de control, strãbate mai
multe localitãþi vâlcene ºi ajunge în Argeº, iar DJ703 G pleacã din zona Cãlimãneºti, traverseazã comuna Berislãveºti pânã
în judeþul Argeº. (M.P.)

Activitatea APAVIL
în perioada 11 - 15
decembrie 2017
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 11 – 15 decembrie
2017 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile Mãceºului ºi Calea lui Traian, bl. S20.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: Calea lui Traian nr 21, str.
Buda nr 43, str. Mãceºului nr.
11C, str.Crângului nr 5, str. Feþeni nr. 61, Dealul Malului II.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare menajerã din zonele: Arinilor, bulevardul Dem Rãdulescu, Goranu ºi Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- S-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere pe strãzile:
ªtirbei Vodã, Carol I, Regina
Maria, Gib Mihãescu, Petriºor,
Antim Ivireanu, 1 Mai, Alexandru Sahia, Cãtãneºtilor, Tineretului, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Nichita Stãnescu, Lucian Blaga, Henri Condã, Matei Basarab, Calea lui Traian;
- S-au executat lucrãri de desfundare a canalizãrii înfundatã
cu beton ºi de înlocuire a 3 ml

Indiscreþii de Vâlcea

M

Pãrintele Burluºi,
omniprezent

uzeul Olteniei – Secþia de etnografie a vernisat luni,
18 decembrie 2017, Expoziþia temporarã ,,Credinþã ºi
har”, în cadrul cãreia au fost expuse peste 100 de lucrãri realizate de ºcolari la atelierele meºteºugãreºti organizate
la Casa Bãniei de cãtre prof. Cãtãlin Ostroveanu (picturã pe sticlã), artistul plastic Dragomir Doru (picturã pe lemn) ºi Ionuþ
Smarandache (sculpturã lemn).
Expoziþia va putea fi vizitatã de craioveni pânã în luna februarie 2018.

A fãcut ce a fãcut omniprezentul preot vâlcean Nicolae
State- Burluºi ºi s-a plasat în
zona zero, cu prilejul ceremoniei de înmormântare a Regelui Mihai de la Curtea de

20 - 27 decembrie 2017

Din nou!
Pentru a doua oarã într-o
lunã, faþada bisericii Înãlþarea
Domnului din OstroveniRâmnicu Vâlcea a fost mâzgãlitã. În noaptea de 18 decembrie, un nebun cu acte lãsat în libertate a scris aºa”: ÎN
2017 MILIÞIA VL A FABRICAT ACTE FALSE. TAMAN
DE ZUA LUI KOVESI!”.
Bine cã doar scrie, la cât este
de „defect”.

Bal cu Adi de la
Vâlcea

Publicitate

Anunþ
GLAROPAN S.R.L. anunþã solicitarea
obþinerii avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia: Construire spãlãtorie
auto, camera tehnicã, reamplasare copertinã, amplasare pompã rapidã carburanþi,
reamplasare skid GPL, amplasare firmã
luminoasã, modernizare ºi recompartimentare magazin existent, amenajare
terasã ºi puþ forat, în Craiova, Calea Severinului, nr.113. Relaþii la tel. 0760.673.567.

Argeº. Ulterior, pãrintele ºi-a
alcãtuit un colaj cu imagini TV
pe care le-a postat pe facebook,
alãturi de câteva comentarii.
Preacucernicul a fãcut parte
dintr-un grup de regaliºti vâlceni care au participat la înmormântare.

de conductã pe str. Ciocãneºtilor;
- S-a executat racord gura de
scurgere ºi s-a refãcut suprafaþa carosabilã pe str. Luceafãrului, bl. A19;
- S-au executat lucrãri de refacere a suprafeei carosabile în
zona Zãvoi, Bl. 6;
- S-au executat lucrãri pentru
devierea reþelei de apã potabilã
pe strada Ciocãneºtilor.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea.
- Desfundat ºi curãþat canalizare menajerã pe strãzile: Lucian Blaga, bl. A33; Nicolae
Iorga, bl. A31/1, sc. C; Calea lui
Traian, bl. S34; Marin Sorescu,
bl. A37/2; General Magheru, bl.
S3; Regina Maria, bl. C6; Aleea Stejarului, bl. C3, bl. C16;
- Desfundat canalizare menajerã pe strãzile: Nicolae Iorga,
bl. A26; Iancu Pop, bl. G3; Luceafãrului, bl. D21, bl. A19;
Calea lui Traian, bl. 3, bl. S7/1;
Aleea Teilor, bl. B8, bl. B9 ºi
comandã desfundat canalizare
menajerã Spitalul de Urgenþã 1
ºi 2;
- Curãþat canalizare menajerã pe strãzile: Regina Maria,
Calea lui Traian – bl. 12; Matei
Basarab, bl. 110; Dr. Hacman,
bl. 79; Ion Referendaru, Poliþia
Rutierã – Vamã.

Balul Primãriei Râmnicu
Vâlcea a adunat circa 700 de
invitaþi de la care s-a strâns
circa 1 miliard de lei. A fost
petrecere mare, nimic de zis.
În mod ciudat sau nu, cel mai
”dansat” recital al serii a fost
cel de manele al lui Adi de la
Vâlcea. Dar omul a demonstrat cã poate ceva mai mult,
presãrând printre melodiile
specifice ºi câteva hituri pe
care le-a cântat impecabil.
www.indiscret.ro
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Râmnicu Vâlcea:
14 amenzi între 2.000 ºi
2.500 lei pentru abateri ACTUALITATE
de la curãþenia stradalã

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

de Marielena Popa

P

rimãria Râmnicu Vâlcea
continuã ºirul sancþiuni
lor drastice aplicate celor care fac mizerie pe domeniul public. Potrivit lui Nicolae
Sâia, directorul interimar al Poliþiei Locale Râmnicu Vâlcea,
într-o perioadã foarte scurtã au
fost amendate 14 persoane, cu
sume cuprinse între 2.000 ºi
2.500 lei: „Lucrãtorii noºtri au
dat 14 sancþiuni contravenþionale între 2.000-2.500 lei pentru
abateri de la Hotãrârea Consiliului Local nr. 50, privind aprobarea Normelor de salubrizare
ale municipiului Râmnicu Vâlcea, modificatã în ºedinþa din
28 septembrie a.c. Cea mai recentã amendã a fost aplicatã pe
14 decembrie”. Conform noi-

Ziua Minoritãþilor
Naþionale din România
ncepând de anul acesta, în
calendarul sãrbãtorilor
naþionale ale României a
fost înscrisã, la data de 18 decembrie, Ziua Minoritãþilor
Naþionale. Chiar ºi anterior adoptãrii Legii nr. 247/2017, România cinstea minoritãþile naþionale la data de 18 decembrie, marcând, în acest fel,
adoptarea de cãtre Adunarea
Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite, în anul 1992, a
Declaraþiei cu privire la drepturile persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale, etnice,
religioase ºi lingvistice.
Sãrbãtoarea de la 18 decembrie este, înainte de toate, o sãrbãtoare a diversitãþii
ºi interculturalitãþii, a dialogului ºi convieþuirii în armonie. Spaþiul românesc s-a dovedit, de-a lungul istoriei, un
spaþiu deschis, cu oameni primitori ºi cãlduroºi, devenind
casã pentru multe comunitãþi
provenite din afara hotarelor
sale. Astfel, în România de
astãzi se regãsesc membrii a
nouãsprezece minoritãþi naþionale, care beneficiazã nu
doar de recunoaºterea drepturilor, ci ºi de sprijinul statului pentru perpetuarea ºi promovarea identitãþii.
În condiþiile în care ne apro-

Î

lor norme, cei care aruncã pe
domeniul public resturi de þigãri, coji de seminþe, bilete de
cãlãtorie, hârtii, ambalaje, gume
de mestecat, deºeuri menajere

etc., vor fi sancþionaþi cu amendã de la 2.000 la 2.500 lei. Aceleaºi amenzi sunt valabile ºi
pentru cei care aruncã orice fel
de deºeuri din maºinã.

Moº Crãciun ajunge în Bãile Olãneºti
pe 23 decembrie
Primãria Bãile Olãneºti din
judeþul Vâlcea organizeazã
sâmbãtã, 23 decembrie, Sãrbãtoarea Pomului de Crãciun.
Manifestarea va debuta la ora
15.00 în parcul din centrul staþiunii. ”Copiii vor avea întâlnire cu Moº Crãciun de la care vor
primi cadouri. Vor veni colindãtorii, vom oferi ceai, vin fiert,
ne strãduim sã creãm o atmosferã frumoasã, de sãrbãtoare,
atât pentru cetãþenii oraºului, cât
ºi pentru turiºti”, spune primarul Sorin Vasilache.
Potrivit acestuia, administraþia localã a pregãtit în acest an
500 de pachete cu surprize pentru ºcolari ºi preºcolari. (M.P.)

Cu ocazia Sãrbãtorilor de Iarnã,
vã doresc multã sãnãtate, împliniri pe
toate planurile, zile senine, prosperitate,
pace ºi numai gânduri bune. Sã vinã
Crãciunul ºi toþi clopoþeii din brad
sã cânte colindul magic care sã poarte
cu el încrederea, puterea, speranþa,
de care aveþi nevoie.
La mulþi ani!
Dr. M. Obeidat

piem de intrarea în anul 2018,
în care România va marca
Centenarul Marii Unirii de la
1 decembrie 1918, se cuvine
subliniat faptul cã minoritãþile naþionale au contribuit, proporþional cu ponderea demograficã ºi cu influenþa lor istoricã, la construirea statului
român modern. Aceste contribuþii pot fi evidenþiate atât în
planul culturii ºi tradiþiilor, cât
ºi în plan politic. Albanezii din
România, de pildã, se mândresc pentru faptul cã din rândurile lor s-au ridicat oameni
precum Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, familia nobiliarã Ghica, scriitorii Victor
Eftimiu, Cezar Ivãnescu ºi
Vlad Zografi, arhitectul Stavri
Opari sau tenorul Cornel Stavru.
Asociaþia Liga Albanezilor
din România va continua dialogul cu toate celelalte minoritãþi naþionale, în deplinã armonie ºi înþelegere, continuând sã-ºi aducã propriile
contribuþii la dezvoltarea þãrii,
perpetuând ºi promovând
identitatea culturalã, etnicã ºi
religioasã a albanezilor, în
acelaºi spirit de recunoºtinþã
faþã de poporul român ºi de
respect faþã de ordinea constituþionalã.

Fie ca Sfintele Sãrbãtori
sã le aducã locuitorilor
comunei Iºalniþa multã
fericire în suflet, bogãþii
pe masã ºi bucurii în
familie. Naºterea
Domnului sã ne
gãseascã pe toþi
sãnãtoºi în jurul unei
mese îmbelºugate.
Crãciun fericit!

www.indiscret.ro
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Primar,
Ovidiu Flori
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Fie ca bucuria, dragostea ºi
speranþa sã-i însoþeascã, de
Sfintele Sãrbãtori de iarnã ºi în
fiecare zi a Noului An, pe toþi
locuitorii comunei Ciupercenii Noi.
La mulþi ani ºi Sãrbãtori fericite!
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de
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vã
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Sãrbãtorile de
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cei
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Primar,
Mungiu
Gheorghe
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Samoil Vîlcu,
Vîlcu,
Samoil
Preºedintele
Preºedintele
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Deputat
PNL

Salariaþii ºi conducerea Primãriei
Guºoeni, judeþul Vâlcea, vã ureazã
Sãrbãtori Fericite!
Sã fiþi sãnãtoºi ºi sã aveþi
încredere în viitor!

Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de standuri de
prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte la diferite obiecte de uz casnic, de la legume ºi fructe la
materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o
suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu
(fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa
liniilor speciale de transport urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

LA MULÞI ANI!

Primar,
NICOLAE CONCIOIU
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Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Am reuºit ºi în 2017
“Sã fim mai buni
de sãrbãtori“
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman“ a donat, la
începutul sãptãmânii,
cãtre ªcoala Gimnazialã Specialã ,,Sf.
Vasile” din Craiova,
jucãriile colectate în
cadrul campaniei „Sã
fim mai buni de sãrbãtori”.

B

Primãria Vaideeni, judeþul Vâlcea,
vã ureazã Sãrbãtori fericite alãturi
de cei dragi, iar 2018 sã fie
presãrat cu realizãri remarcabile!
Cetãþenilor comunei Vaideeni le
dorim prosperitate ºi sãnãtate!

Primar,
Achim Daniel Bãluþã
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La mulþi ani!

ilanþul celei de-a VIIIa ediþii a campaniei de
strângere de jucãrii desfãºuratã în intervalul 15 noiembrie – 8 decembrie 2017, în cadrul proiectului ,,Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei”, este spectaculos. Sute de
jucãrii au fost colectate la bibliotecã, acestea ajungând la
ºcolarii ºi preºcolarii de la ªcoala Gimnazialã Specialã ,,Sf.
Vasile” din localitate. Campania a avut un dublu rol. Pe de o
parte, copiii înscriºi în proiect,
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la proiectul “Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei”. Le mulþumesc tuturor în
numele colegilor mei ºi le urez
sãrbãtori cu pace ºi iubire în
suflet», a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.
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Primar Castranova,
Dumitru Mãceºanu

CULTURÃ
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Fie ca magia sãrbãtorilor cu
clinchet de clopoþei ºi miros
de brad sã vã aducã bucurie
ºi fericire, alãturi de cei dragi!
Cetãþenilor comunei Budeºti,
un sincer LA MULÞI ANI !
Primar,
Ion Vlãdulescu

sub îndrumarea cadrelor didactice, ºi-au dezvoltat abilitatea de
a fi generoºi, de a dãrui ºi de a
aduce zâmbetul pe faþa micuþilor care vor primi jucãriile, iar
pe de altã parte, copiii la care
au ajuns jucãriile, la fel ca în
anii trecuþi, se vor bucura ºi-ºi
vor petrece Sãrbãtorile de Iarnã în compania darurilor. «Întrun timp relativ scurt, practic,
doar trei sãptãmâni, am reuºit
sã colectãm sute de jucãrii la
bibliotecã. Am pãstrat între activitãþile noastre pentru anul în
curs campaniile de strângere de
jucãrii pentru cã suntem profund conºtienþi de zâmbetele ºi
bucuria pe care darurile, în special cele de Crãciun, le aduc în
sufletele celor mici. A VIII-a
ediþie a campaniei “Sã fim mai
buni de sãrbãtori” este despre
interesul pe care bibliotecarii îl
manifestã faþã de copii. În proiectul nostru ne-au fost alãturi
profesorii, învãþãtorii ºi educatorii de la ºcolile participante
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ADMINISTRAÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a inspectat la finalul
acestei sãptãmâni,
alãturi de vicepreºedintele Cosmin Vasile
ºi de administratorul
public al judeþului,
Cosmin Durle, principalele investiþii derulate la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã
(SCJU) Craiova cu
finanþare asiguratã din
bugetul instituþiei –
construirea noii clãdiri
pentru Clinica de
Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie
Cardiovascularã,
precum ºi modernizarea ºi extinderea
Unitãþii de Primiri
Urgenþe (UPU).
„Ne-am dorit sã vedem, pe
teren, cum evolueazã aceste
douã iniþiative importante, proiecte cu o valoare cumulatã de
aproape 12 milioane de euro,
prin care Consiliul Judeþean
Dolj ºi-a propus sã contribuie în
mod semnificativ la îmbunãtãþirea condiþiilor necesare desfãºurãrii actului medical la unul
dintre cele mai mari spitale din
România – SCJU Craiova. Sunt
douã demersuri care vor avea un
impact major, inclusiv la nivel
regional, pentru cã unul vine sã
reconfigureze complet cel mai
aglomerat compartiment al spitalului, Unitatea de Primiri Urgenþe, unde sunt tratate cazuri
grave din Dolj ºi din toate jude-

Clãdirea Clinicii
de Cardiologie
Intervenþionalã,
aproape de finalizare

þele învecinate, iar celãlalt genereazã o structurã de care întreaga Oltenie avea nevoie, o
structurã destinatã pacienþilor
cu afecþiuni cardiace.
La Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã vom marca, în curând, finalul primei etape a demersului nostru – crearea infrastructurii construite. Chiar în cursul acestei sãptãmâni, s-au încheiat ºi au fost recepþionate lucrãrile la depozitul care asigurã
alimentarea cu gaze medicale,
investiþie pentru care finanþarea
a provenit din bugetul Consiliului Judeþean. De asemenea, în
ceea ce priveºte clãdirea propriu-zisã a clinicii, ne mai despart câteva zile de momentul finalizãrii.
În paralel, noi am continuat
sã depunem toate eforturile ca

aceastã nouã structurã sã dispunã de dotãrile necesare pentru a
deveni funcþionalã în prima parte a anului viitor. Prin bugetul
pentru 2017, am alocat Spitalului de Urgenþã aproximativ 2
milioane de euro pentru procu-
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Primãria Predeºti le doreºte Sãrbãtori
fericite locuitorilor comunei ºi le transmite
un sincer ºi cãlduros La mulþi ani!
Primar,
ªerban Florian
20 - 27 decembrie 2017

rarea de aparaturã medicalã.
Cea mai importantã componentã a acestui plan de achiziþii derulate de cãtre SCJU Craiova a
reprezentat-o echipamentul
pentru angiografie, care a fost
deja instalat în Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã ºi este
pregãtit pentru primele teste.
În egalã mãsurã, ºi Consiliul
Judeþean Dolj are în derulare o
procedurã de achiziþie publicã
prin care vom asigura dotarea
completã a uneia dintre cele
douã sãli de operaþii ale clinicii, cu fonduri obþinute în acest
an, printr-un proiect european în
valoare totalã de 1,5 milioane
de euro, depus împreunã cu
SCJU Craiova ºi cu parteneri
din Bulgaria.
Ne apropiem, aºadar, de atingerea obiectivului nostru, de
momentul din care cazurile de
afecþiuni cardiace grave din toatã Oltenia, care pânã acum ar fi
trebuit transferate cãtre spitale
din Bucureºti ºi Timiºoara, îºi
vor gãsi rezolvarea aici, la Craiova“, a declarat Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj.

În continuare, UPU
Totodatã, preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa, a apreciat
cã lucrãrile au înregistrat un
progres vizibil ºi în privinþa celeilalte mari investiþii derulate
de Consiliul Judeþean la SCJU
Craiova, modernizarea ºi extinderea UPU. „La finalul acestui
demers, vom aduce la nivelul
exigenþelor europene spaþiul în
care funcþioneazã Unitatea de
Primiri Urgenþe, unde ajung în
fiecare an peste 130.000 de pacienþi din regiunea noastrã. Investiþia vizeazã, pe de o parte,
modernizarea clãdirii existente
a UPU, dar ºi creºterea de peste
patru ori a suprafeþei destinate
medicinei de urgenþã, în acord
cu intensitatea ºi amploarea activitãþii desfãºurate. În ceea ce
priveºte extinderea, proiectul
prevede construirea a douã noi corpuri de clãdire. Pentru cel
mai important dintre acestea –
o construcþie cu subsol, parter,
etaj ºi o zonã de trecere cãtre
pasarela de legãturã cu SCJU –
, structura este complet realizatã ºi, în prezent, lucrãrile continuã la interior, la pavaje, plafoane ºi reþelele de instalaþii.
Dintre dotãrile moderne cu
care este prevãzutã clãdirea, a
fost montat sistemul de transport pneumatic, prin intermediul cãruia între diversele departamente vor putea fi expediate
rapid medicamente ºi materiale
medicale, probe destinate analizelor de laborator, rezultate ºi
alte documente. Aceastã investiþie era absolut necesarã, þinând
cont de complexitatea acestui
imobil, care cuprinde module de
consultaþii pentru diferite specialitãþi, bloc operator propriu,
cu douã sãli pentru intervenþii
chirurgicale, laborator ºi chiar
un modul educaþional, pentru
cursuri ºi conferinþe“, a precizat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.
Alãturi de reprezentanþii conducerii executive a CJ Dolj, la
vizita pe teren au mai participat
membri ai echipelor de implementare a celor douã proiecte,
precum ºi managerul SCJU
Craiova, dr. Bogdan Fãnuþã.
Demersul pentru crearea Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã a inclus construirea unei
clãdiri destinate acestei secþii,
cu o suprafaþã desfãºuratã de
aproape 2.300 de metri pãtraþi,
a depozitului pentru gaze medicale, realizarea alimentãrii cu
energie electricã, precum ºi instalarea grupului electrogen
destinat deservirii echipamentelor medicale care trebuie sã
funcþioneze fãrã întreruperi.
Investiþia derulatã la Unitatea
de Primiri Urgenþe a SCJU Craiova vizeazã modernizarea spaþiilor existente, cu o suprafaþã de
aproximativ 900 de metri pãtraþi,
precum ºi extinderea cu douã noi
corpuri de clãdire, având o suprafaþã desfãºuratã cumulatã de
aproape 2.800 de metri pãtraþi.
www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea:
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SPORT
Programul Turneului
Oltenii lui Mangia
memorial de handbal ierneazã
pe podium
Constantin Titã C
Crampoane

de Virgil Dumitrescu

„În perioada 21-22 decembrie, la Râmnicu Vâlcea va
avea loc ediþia a IX-a a Memorialului Constantin Titã.
La acest turneu vor participa
HC Zalãu, CSM Slatina, Lotul naþional de tineret al României ºi HCM Râmnicu Valcea”, anunþã reprezentanþii
HCM Râmnicu Vâlcea. Potrivit acestora, jocurile vor avea
loc în Sala Sporturilor ”Traian”, dupã urmãtorul program:
Joi, 21 decembrie: 10:00
HC Zalãu - Lotul naþional de

tineret al României
12:00 HCM Râmnicu Vâlcea - CSM Slatina
17:00 HC Zalãu - CSM
Slatina
19:00 HCM Râmnicu Vâlcea - Lotul naþional de tineret
al României
Vineri, 22 decembrie:
09:30 CSM Slatina - Lotul
naþional de tineret al României
11:30 HCM Râmnicu Vâlcea - HC Zalãu
13:00 PREMIEREA
(M.P.)

Programul sãrbãtorilor de iarnã
organizate de Primãria Horezu

C

a în fiecare an, în preaj
ma sãrbãtoririi Naºterii
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos ºi a Anului Nou,
Primãria oraºului Horezu organizeazã o serie de manifestãri
culturale, cât ºi pentru a oferi
de daruri.
În ziua de 21 decembrie 2017,
începând cu ora 9.00, va avea
loc cea de-a XI-a ediþie a Festivalului Iernii „Colindul Sfânt ºi
Bun”. Organizatorii, Primãria
oraºului Horezu, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Vâlcea, Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu, Clubul Copiilor ºi Casa de Culturã
din localitate, au invitat un numãr mare de grupuri de colindãtori pentru a aduce în atenþia
publicului obiceiuri strãvechi,

cântece ºi colinde nemuritoare,
toate închinate marii sãrbãtori,
Naºterea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos.
Grupurile de colindãtori participante la festival îºi vor da întâlnire în curtea Liceului “Constantin Brâncoveanu”, de unde
vor porni în alai prin centrul
oraºului, cântând colinde în jurul bradului de Crãciun, împreunã cu locuitorii oraºului.
Începând cu ora 10,00, pe scena Casei de Culturã Horezu vor
evolua grupurile de colindãtori
de la Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu, ªcoala Generalã Romanii de Jos, precum ºi
de la ºcolile generale din localitãþile Stroeºti, Vaideeni, Oteºani,
Slãtioara, Bãrbãteºti, Tomºani,
Mãldãreºti, Grãdiºtea, Mateeºti

ºi altele. Câºtigãtorii vor fi recompensaþi cu diplome, primarul oraºului Horezu, Nicolae
Sãrdãrescu, dãruind pachete cu
dulciuri, fructe ºi rãcoritoare tuturor participanþilor.
Vineri, 22 decembrie 2017,
sub genericul „Vine moºul…”,
primarul Nicolae Sãrdãrescu va
împãrþi tuturor copiilor din grãdiniþele ºi ºcolile din oraº peste
1.600 de pachete cu daruri de
Crãciun. Nu vor fi uitate nici
persoanele vârstnice, singure ºi
lipsite de ajutor.
Revelion în stradã! Trecerea
în Noul An 2018 va fi marcatã
prin organizarea unui spectacol
folcloric cu Formaþia Nicoleta
Mihãilã ºi printr-un frumos
spectacol de artificii, informeazã Primãria Horezu.

SU Craiova încheie
hei-rupul celor 22 de
etape ale Ligii I pe un
onorant loc 3, cu 43 de puncte.
A obþinut 12 victorii, a încheiat
la egalitate de 7 ori ºi a suferit 3
înfrângeri. A înscris 36 de goluri ºi a primit 23. Are al doilea
atac din ligã. Înainte de a-ºi lua
rãmas bun de la suporteri, oltenii lui Devis Mangia, încurajaþi
continuu de 27.000 de împãtimiþi ai culorilor alb-albastre, ºiau luat o binemeritatã revanºã
în faþa CFR-ului clujean, dupã
acel 1-2 cu cântec înainte marº,
când oaspeþii au evoluat mai
bine de o reprizã în inferioritate. Liderul campionatului, elogiat peste poate pentru cele ce
aratã sub comanda lui Dan Petrescu, alias SuperDan, intuia ce
va sã zicã o arenã full ºi ostilã
de care n-a avut parte pânã în
neuitata zi de 16 decembrie.
Presingul avansat, cu care antrenorul ardelenilor insistã pânã
la plictisealã, a fost dejucat în
ultimele respirãri ale primei reprize, ca temã de seppuku la
cabinã. Martic a trimis un arc
de cerc în lateral stânga, defensiva viºinie fiind prinsã pe picior greºit, iar Bãluþã, uitat de
nefericitul Cristi Manea, a înscris plasat cu capul. Dan Petrescu, reper moral de pe vremea Generaþiei de Aur, îºi dã
arama pe faþã ºi îºi înjurã elevul. Nu-i bai, Mitriþã, cel rãscumpãrat, duce scorul la 2-0
dintr-o loviturã liberã marcã înregistratã, iar noul ”Ion Oblemenco” explodeazã ca pe vre-

muri. CFR a fost condusã la Timiºoara chiar ºi cu 4-0, aºa cã
nu se face gaurã în cer. Dar ce
poate scoate mai departe pâlpâie pânã la 1-2 ºi atât, deºi Bãluþã, în pierdere de autocontrol,
vede cartonaºul roºu pe motiv
cã l-a ºifonat pe omul de hârtie
Culio. La reluare însã, faza cu
pricina i-a convins pe analiºti
cã, de fapt, Culio a simulat. Se
poartã! La o altã partidã, desecatã în studio, SuperIlie aproape cã îl felicitã pe Þucudean, de
la Viitorul, pentru ”inteligenþa”
cu care l-a îmbrobodit pe arbitru ºi a grãbit eliminarea francezului Gnohere. Ah, uitasem.
În derby-ul CSU-CFR, a oficiat
la centru Istvan Kovacs. ”Albalbaºtrii” rezistã mai ceva ca
mitingiºtii din Piaþa Victoriei,
iar finalul e unul fericit pentru
cei 27.000 de participanþi la festin. Pânã la play-off, CSU Craiova ierneazã cu 6 puncte ecart
faþã de urmãtoarea clasatã, Astra, ºi mai are de jucat cu Dinamo (d), Sepsi (a), CS Voluntari
(d), ACS Poli Timiºoara (a).
CFR Cluj, FCSB ºi CSU Craiova, rupte de pluton, cel puþin
deocamdatã, sunt echipele care
se vor bate pentru titlu, respectiv pentru participarea în Europa League. Acolo unde, cu oarece excepþii, dupã ce au savurat mirosul bucatelor, echipele
româneºti s-au întors acasã cu
stomacul gol. Pauza de iarnã e
bine-venitã ºi pentru saltul practic la ceea ce s-a teoretizat deja,
arbitrajul video. Mai scãpãm de
farsori.
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POLIÞIA ORAªULUI FILIAªI

PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILIE - COSTELUª
www.indiscret.ro

20 - 27 decembrie 2017

Publicitate

Roagã toþi participanþii la traficul pe DN 6
(B-dul Racoteanu) sã nu mai opreascã ºi
sã nu mai staþioneze pe banda 1 a sensurilor de mers Craiova - Severin ºi Severin
- Craiova, de pe raza oraºului Filiaºi.
Ca alternativã de parcare, sunt rugaþi sã
foloseascã strãzile laterale care se intersecteazã cu B-dul Racoteanu.
Mulþumim anticipat pentru înþelegere!
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Vã doresc
doresc ca
ca aceste
aceste Sãrbãtori
Sãrbãtori de
de Iarnã
Iarnã
Vã
sã vã
vã gãseascã
gãseascã plini
plini de
de bucurie
bucurie ºi
ºi
sã
speranþã, înconjuraþi
înconjuraþi de
de cei
cei dragi!
dragi!
speranþã,
La mulþi
mulþi ani,
ani, cu
cu multã
multã sãnãtate,
sãnãtate,
La
fericire ºi
ºi fie
fie ca
ca noul
noul an
an
fericire
sã vã
vã aducã
aducã numai
numai împliniri!
împliniri!
sã

Vã doresc sãrbãtori
fericite, aducãtoare de
veºti bune ºi multã
sãnãtate!
Noul An 2018 sã vã
gãseascã bucuroºi ºi sã
vã fie cu spor în toate!

Nicolae Giugea
deputat PNL
de Dolj

Cu prietenie,
Constantin RÃDULESCU,
Preºedinte Consiliul
Judeþean Vâlcea
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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.

Publicitate

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

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

