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ADMINISTRAÞIE
ªi în acest an, Revelionul îl petrecem în
aer liber. Primãria
Craiova invitã locuitorii municipiului sã
numere împreunã
trecerea dintre ani,
pe strada A.I. Cuza,
în dreptul Universitãþii din Craiova, în
compania unor mari
nume ale scenei
româneºti: Direcþia
5, Morris, Dana
Torop ºi Trupa Maxim.

C

raiovenii vor avea
ocazia duminicã, 31
decembrie 2017, începând cu ora 22.30, sã fredoneze cele mai cunoscute
piese ale trupei Direcþia 5,
precum „Îþi mulþumesc“,
„Dacã ai ºti“, „ªi ce dacã“,
„Ce mai faci“ ºi „Forever
Love“.
Formatã în prezent din
Marian Ionescu, Cristi Enache, Nicu Damalan, Marius
Keseri, Carmin Ionescu ºi
Alina Criºan, trupa Direcþia 5
s-a înfiinþat în anul 1991, iar
un an mai târziu bãieþii lansau primul album: „La vulturul de mare cu peºtele în

Craiovenii, aºteptaþi sã petreacã
noaptea de Revelion cu Direcþia 5,
Morris ori Dana Torop
gheare“. A urmat apoi o lungã
istorie muzicalã, cu peste 20 de
albume ºi sute de piese lansate.
De-a lungul timpului, Direcþia
5 a colaborat cu artiºti precum
Delia, Loredana Groza, Lidia
Buble, Andreea Bãnicã ºi Nicoleta Nucã.
Maxim este o trupã de muzicã pop, formatã de Adrian Sînã
în anul 2013. Medvedi, Ciobota
ºi Sucilea au fost concurenþi în
cadrul emisiunii-concurs X Factor, iar Laiu, ultimul sosit în trupã, vine din Chiºinãu, Republica Moldova. Primul single s-a
numit „50/50” ºi s-a bucurat ºi
de un videoclip. În 2014, cei patru bãieþi au lansat melodia „Sãrutãri criminale”, care a ajuns
rapid la inimile ascultãtorilor,
videoclipul strângând peste 14
milioane de vizualizãri pe YouTube ºi devenind una dintre cele
mai difuzate piese ale anului
2014. Sucilea ºi Ciobota au pãrãsit trupa pentru a urma o carierã solo. Aceºtia au fost înlocuiþi de Iulian Selea, fost concurent la Vocea României ºi Adi
Istrate, participant la X Factor.
Morris – pe numele sãu Marius Iancu este un solist ºi DJ
de muzicã house, pop ºi elec-

tronicã. În 2008 a început sã
colaboreze cu trupa Play &
Win ºi a debutat cu piesa
„Till The Morning Light” în
anul 2008 ºi „Desire” în
2009, care a devenit hit, nu
doar în România, ci ºi în
Rusia, Polonia ºi Spania.
Dana Torop – a început sã
cânte la vârsta de 15 ani, dar
a devenit cunoscutã publicului în anul 2013, când a reprezentat Craiova în competiþia durã de la „Vocea României“, în echipa lui Marius
Moga.
Spectacolul de Revelion
2018 al Primãriei Craiova va
include momente coregrafice, dar ºi jocurile de artificii.
Pe 31 decembrie, la ora
22.30, vino la Universitate sã
petrecem împreunã Revelionul Craiova 2018! Un eveniment susþinut de Primãria ºi
Consiliul Municipal Craiova!

Din lumina
sãrbãtoririi
Naºterii Domnului
ºi din speranþa
ce însoþeºte Noul An,
gânduri bune ºi urãri
de sãnãtate, împliniri
ºi bucurii tuturor!

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.

Europarlamentar PNL,
Marian Jan Marinescu
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La mulþi ani!

Senator PNL
Mario Ovidiu Oprea,
Preºedinte PNL Craiova
www.indiscret.ro

Predeºti, o comunã 3
la standarde europene

ADMINISTRAÞIE

de Antoniu Popa-Gãvãneºti

L

a doi paºi de Craiova,
dincolo de Jiu, o comunã
doljeanã a intrat ireversibil pe un drum european de modernizare. Predeºtiul, cãci despre aceastã localitate este vorba, se transformã cu fiecare an
care trece, administraþia localã
punând accentul pe investiþii
masive în infrastructura comunei.
„Pentru mine a fost clar, încã
din primii ani, cã singura ºansã
de dezvoltare a localitãþii o reprezintã un program masiv de
investiþii în tot ceea ce înseamnã infrastructurã. Fãrã drumuri,
fãrã dispensar, fãrã ºcoli ºi grãdiniþe moderne, nu se poate
vorbi despre o dezvoltare durabilã a unei comunitãþi. Mã bucur cã aceastã viziune a fost îmbrãþiºatã ºi de cãtre colegii mei
din Consiliul Local, ºi cei din
mandatul trecut, ºi cei din actualul mandat“, ne-a declarat

Florian ªerban, primarul comunei Predeºti.
Fidel strategiei pe care ºi-a
propus-o, anul acesta primarul
ªerban a semnat un contract în
valoare de 105 miliarde lei
vechi pentru a asfalta 8 kilometri din strãzile comunei. Tot
în acest an, prin intermediul
GAL, a fost semnatã ºi finanþarea pentru a se asfalta drumul
dintre ºcoalã ºi bisericã. „Putem
spune acum cã am rezolvat ºi
problema iluminatului public în
comunã ºi satele arondate. Miam propus din prima zi de mandat acest lucru ºi le-am promis
oamenilor cã voi schimba faþa
comunei“, a adãugat Florian
ªerban.
ªi anul viitor se anunþã a fi
unul bun pentru comuna Predeºti. Conform declaraþiilor primarului ªerban, proiectul pentru introducerea canalizãrii în
satul Predeºti va primi finanþarea necesarã prin programul guvernamental „Programul Naþi-

Florian ªerban
onal de Dezvoltare Localã
(PNDL)“ ºi vor fi demarate procedurile de licitare, iar sediul
primãriei va fi reabilitat ºi extins. „În plus, avem promisiuni

din partea Companiei Naþionale de Investiþii cã ni se va aproba finanþarea pentru reabilitare,
extindere ºi dotare a Cãminului
Cultural Predeºti, un proiect

foarte important pentru comunitatea noastrã“, a adãugat Florian ªerban. Edilul are aºteptãri
mari ºi în ceea ce priveºte asfaltarea drumului comunal care
leagã satul Bucicani de centrul
administrativ al comunei: „La
anul, aºteptãm sã primim o finanþare ºi pentru reabilitarea ºi
asfaltarea D.C. 70. Este imperios necesar sã demarãm lucrãrile la acest obiectiv pentru cã
locuitorii satului Bucicani suferã în prezent din punct de vedere economic ºi social din cauza
acestei cãi de acces“. Comunã
cu oameni harnici ºi gospodari,
Predeºtiul poate fi oricând un
model de dezvoltare edilitarã ºi
economicã. Cei aleºi sã aibã
grijã de destinele localitãþii, fie
cã vorbim de primar, fie cã vorbim de consilieri locali, au înþeles care le este misiunea ºi au
dovedit cã sunt capabili sã transforme Predeºtiul dintr-o localitate subdezvoltatã din toate
punctele de vedere, într-un centru rural modern, de referinþã
pentru judeþul Dolj.
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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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Primar,
NICOLAE
SÃRDÃRESCU
www.indiscret.ro
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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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Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
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Tel. 0745.358.313

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.
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Iulicã Baloi,
Primar
Seaca de Câmp

La ceas de sãrbãtoare,
urez Sãrbãtori fericite
locuitorilor oraºului
Filiaºi, iar toate
gândurile bune sã se
îndrepte acum cãtre ei.
Primar,
Gheorghe Ilie - Costeluº
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tãm la infinit, direcþia în care
merge þara e greºitã. La zece
ani de la aderare, ne mândrim
în schimb cu una dintre cele
mai mari rate de încredere în
proiectul european, statul de
drept ºi lupta anticorupþie sunt
ºi ele ”de-acolo”, dar, în arealul propriu, un sindrom al roþii care se învârte aiurea, un
pesimism circumstanþial, conform Eurobarometrului, ne
strãbat fiinþa. Clasa politicã e
în disoluþie. În vârful þãrii am
cocoþat preºedinþi de ambe
culori, preponderent roºie. De
fiecare datã, ca la noi la nimeni, nu am votat ”pentru”, ci
”contra”. Locul statului democratic l-a luat prin efracþie
statul mafiot. România e dezbinatã mai abitir ca nicicând,
manipularea, demagogia ºi
ipocrizia se propagã ameþitor.
Bine cã avem încredere în televiziuni! Þara pare a-ºi fi
epuizat resursele materiale ºi
umane, se gândeºte mai mult
cu picioarele, ºi acelea betege. Învãþãmântul exportã oameni deºtepþi ºi reþine corigenþi, abandonul ºcolar a devenit contagios. Dar toate
acestea sunt simple supoziþii,
câtã vreme ”direcþia greºitã”
rãmâne o sintagmã neexplicitatã. E reconfortant cã am trecut Crãciunul, cã am nimerit
la fix ºi ne îndreptãm cu toatã
puterea spre Noul An. Toate
locaþiile sunt full, pânã ºi pensionarii, bieþii de ei, s-au cãlcat pe bombeu pentru a prinde din zbor biletul de ”vanghelion”. De nu ne-ar devia
opoziþia Cosettei ChichiRÃU.
S-auzim de bine!

Anunþ

Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345
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D

acã opoziþia furibundã
a celor din jurul Cosettei Chichirãu nu va rãguºi clamând ”Jos labele de
pe Noul An”, sigur vom avea
parte de o intrare cu toatã puterea în 2018. Ca de fiecare
datã la astfel de bilanþuri, ne
vom întreba ce ne-a lãsat anul
vechi, ce ne aºteaptã de la 1
ianuarie încolo, pe lângã zãpadã, viscole ºi consum sporit de energie electricã sau de
gaze. Ultimul eurobarometru
al Comisiei Europene nu prea
pare oglinjoara fermecatã în
ceea ce ne priveºte. Rând pe
rând, instituþiile fundamentale sunt culcate ca popicele,
noroc rezidual chior cu Pompierii ºi Armata. 77% dintre
români nu au încredere în Parlament, 75% nu au încredere
în Guvern, 59% nu au încredere în Justiþie, în acest ultim
caz media europeanã fiind de
45%. E o micã ºi jucãuºã confuzie la mijloc. Pentru cã nu
în Parlament, ca instituþie fundamentalã a statului, nu prea
au încredere românii. Ci în
Parlamentul actual. Nu în
Guvern, ci în Guvernul actual.
Despre instituþia prezidenþialã, nicio întrebare. Evident,
niciun rãspuns. Sau, odatã dus
stradã, Cotroceniul e greu de
reperat?! Doi români din trei
cred cã (acelaºi cliºeu opac ºi
vetust) ”þara se îndreaptã întro direcþie greºitã”. Suntem în
Uniunea Europeanã, avem
parteneriatul strategic dorit cu
Statele Unite, milioane de conaþionali preferã traiului neîndestulãtor de acasã traiul de
afarã ºi, cu toate astea, repe-

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.
www.indiscret.ro

În preajma sãrbãtorilor de iarnã, DIANA a
deschis magazinul
sãu cu numãrul 49, în
Malaia, judeþul Vâlcea.
Magazinul are 200 mp
ºi oferã clienþilor o
gamã diversificatã de
produse, cu preponderenþã produse din
carne.
„Expansiunea reþelei de magazine DIANA a înregistrat
acelaºi trend constant, astfel cã
anul acesta am inaugurat magazinul DIANA Gourmet, urmat
de douã magazine în Târgu Jiu,
iar în luna decembrie am inaugurat magazinul DIANA din
Stroeºti, judeul Vâlcea, iar, cel
mai recent, magazinul DIANA
din Malaia, judeul Vâlcea, a
fost inaugurat pe 21 decembrie.
În 2018, vom moderniza ºi
vom începe rebrandingul între-
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DIANA a deschis la Malaia
cel de-al 49-lea magazin

ACTUALITATE

gii reþele de magazine DIANA.
Rebrandingul se va desfãºura în
parelel cu noi deschideri de magazine în zone concentrice judeþului Vâlcea. Vom reveni cu
noi detalii ºi vom dezvãlui în
curând primele deschideri din
anul 2018.
Traseul investiþiilor noastre
urmeazã ºi fluxul de producþie
al abatorului ºi al fabricii de
mezeluri DIANA. Pregãtim pentru 2018 un proiect de retehnologizare ºi de extindere a zonei
de producþie, de ambalare ºi de
picking. Vrem sã ne menþinemun nivel tehnologic sincronizat
cu cel european, umãr la umãr
cu concurenþa naþionalã ºi internaþionalã”, au declarat reprezentanþii companiei DIANA.

Publicitate

Râmnicu Vâlcea:
Trei noi autovehicule
pentru inspectorii
zonali ºi poliþiºtii
locali
„Trei noi autoturisme au intrat din 21 decembrie a.c. în
dotarea a douã departamente cu
activitãþi de verificare ºi control
din cadrul administraþiei locale
municipale: Corpul de Control
al Primarului - Inspectori zonali
ºi Poliþia Localã. Cele douã
Dacia Logan vor duce la o mai
bunã acoperire a teritoriului
municipiului de cãtre inspectorii zonali din cadrul Primãriei
municipiului, iar o Dacia Duster va scãdea timpul de intervenþie al poliþiºtilor locali la
evenimentele petrecute pe raza
municipiului. Autovehiculele
au fost achiziþionate din bugetul local, în baza Programului
Rabla, prin casarea a trei maºini
uzate”, anunþã Primãria Râmnicu Vâlcea.

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!

Publicitate

Dr. M. Obeidat

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

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

Publicitate

Alin Voiculeþ,
Preºedinte-director general

Alin Stoica,
Stoica,
Alin
Deputat
Deputat din
din partea
partea
minoritãþii albaneze
albaneze
minoritãþii
Primãria oraºului Segarcea vã
ureazã ca noul an sã vã gãseascã
alãturi de cei dragi, sã vã aducã
liniºte ºi fericire în suflet ºi în
case, sã poarte cu sine bunãstare
ºi prosperitate.

Publicitate

NicuºorTutunaru,
Primarul oraºului Segarcea
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Sãrbãtori fericite vã doresc,
cu casa plinã, sãnãtate ºi
multã bucurie-n suflet!
Un An Nou mai bun tuturor!
Ion Rãcãreanu,
Primarul comunei Brãdeºti

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
un An Nou 2018 de excepþie !

Sãrbãtori fericite
iar anul 2018 sã
vã aducã numai
satisfacþii ºi sã
vã îndeplineascã
toate dorinþele!

Publicitate

LA MULÞI ANI!
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Deputat PSD,
Vasile Cocoº
29 decembrie 2017 - 9 ianuarie 2018
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încheie anul
anul
Euro
Euro încheie
aproape de
de 4,65
4,65 lei
lei
aproape

enultima sãptãmânã a
acestui an a readus
euro pe creºtere, pe
fondul majorãrii cererii de valutã, dar ºi al creºterii tensiunilor în Europa, dupã victoria
separatiºtilor din Catalonia.
Participanþii la piaþa valutarã ºi-au luat, de asemenea, poziþii de protecþie înainte de
mini-vacanþa prilejuitã de Sãrbãtoarea Crãciunului.
Cursul euro a scãzut la începutul perioadei la 4,6210 lei,
minim al ultimelor aproape
douã luni, dar a încheiat-o la
4,6401 lei, într-o ºedinþã în
care transferurile s-au efectuat
între 4,631 ºi 4,644 lei, dupã o
deschidere la 4,634 lei. La închiderea pieþei locale, cotaþiile erau de 4,638 – 4,641 lei.
Ieri dimineaþã, cotaþiile pe
raportul euro/leu, de pe pieþele
internaþionale care au fost deschise, erau de 4,638 – 4,645 lei.
În ultimele zile din 2017, nu
se aºteaptã o scãdere a euro
sub pragul de 4,64 lei, comercianþii fiind interesaþi sã achiziþioneze, din timp, valuta necesarã la achitarea importurilor pe care le-au fãcut pentru
a potoli foamea de cumpãrãturi a românilor.
Oricum, Executivul se aratã
foarte optimist în privinþa evoluþiei raportului euro/leu în
2018, mizând pe un curs mediu de 4,55 lei, conform proiecþiei realizate de Comisia
Naþionalã de Prognozã pentru
proiectul de buget. Acesta este
construit pe o creºtere economicã de 5,5%, o inflaþie medie
anualã de 3,1% ºi un câºtig
salarial mediu net lunar de
2.614 lei.
Media dolarului american a
fluctuat între 3,9051 ºi 3,9243
lei, cursul de sfârºitul intervalului fiind stabilit la 3,9569 lei,
într-o ºedinþã în care cotaþiile au

fluctuat între 3,901 ºi 3,922 lei.
Moneda elveþianã s-a miºcat pe pieþele internaþionale în
culoarul 1,161 – 1,175 franci/
euro, astfel cã media a scãzut
de la 3,9715 la 3,9564 lei, perioada fiind încheiatã la
3,9569 lei.
Deprecierea leului faþã de
euro a fost însoþitã de o scãdere a indicilor ROBOR. Cel
la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei ºi care afecteazã în mod direct buzunarele românilor, a coborât la finalul perioadei la 2,09%, cel
mai scãzut nivel începând cu
16 noiembrie.
Indicele la ºase luni a scãzut la 2,29%, minimul ultimei
luni, iar cei la 9 ºi 12 luni au
coborât la rândul lor la 2,32%,
respectiv 2,35%.
Perechea euro/dolar a fluctuat în jurul pragului de 1,18
dolari (1,1738 – 1,1890 dolari), investitorii din Europa ºi
America alegând prudenþa
înainte de mini-vacanþa de
Crãciun, dar ºi dupã victoria
separatiºtilor din Catalonia, la
alegerile anticipate care s-au
desfãºurat în aceastã regiune
a Spaniei.
A existat, totuºi, ºi o micã
sincopã, conform Bloomberg.
În dimineaþa de Crãciun, euro
a scãzut în doar câteva minute cu 3%, la 1,1558 dolari,
minim care nu mai fusese atins
de la jumãtatea lui iulie. Conform analiºtilor, a fost o „greºealã” provocatã de un algoritm de tranzacþionare pe calculator, care a fost remediatã
rapid.
Ieri dimineaþã, tranzacþiile
se realizau între 1,1856 ºi
1,1876 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 18 – 26 decembrie

Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
29 decembrie 2017 - 9 ianuarie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Începe modernizarea Pieþei Gãrii
Primãria Craiova
anunþã cã miercuri, 27
decembrie, s-a semnat contractul de
lucrãri pentru modernizarea Pieþei Gãrii,
lucrãrile urmând sã
fie gata la mijlocul
anului viitor.
„Cea mai amplã investiþie
derulatã în ultimii ani de societatea care administreazã pieþele municipalitãþii craiovene este
pe cale sã înceapã, dupã ce,
miercuri, 27 decembrie 2017,
SC Pieþe ºi Târguri Craiova
SRL a semnat cu firma SC Aldu

Construct SRL Craiova contractul de lucrãri pentru modernizarea Pieþei Gãrii”, a declarat
Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova.
Firma constructoare a fost desemnatã câºtigãtoare a licitaþiei
publice, în baza unei oferte de
473.617,53 lei, fãrã TVA, cu
aproape 50.000 de lei sub valoarea estimatã, de 522.831 lei,
fãrã TVA.
„Piaþa Gãrii, cea actualã, va
fi demolatã în întregime, pe acelaºi amplasament urmând sã fie
ridicatã o piaþã nouã. Va fi închisã perimetral complet, dar în
sezoanele mai cãlduroase va
exista posibilitatea de a se des-
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chide una dintre laturi, pe care
vor fi amplasate uºi de tip rulou. Noua piaþã va fi modernã
ºi practicã, va avea mãsuþe noi,
cu galantar pentru produse lactate, cu vestiare, cu spaþii destinate pentru flori”, a menþionat
directorul SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL, Alin Mãrãcine.
Termenul de execuþie a noii
clãdiri a Pieþei Gãrii este de ºase
luni, ordinul de începere a lucrãrilor urmând a fi dat în 15
ianuarie 2018.

Vã doresc
doresc ca
ca aceste
aceste Sãrbãtori
Sãrbãtori de
de Iarnã
Iarnã sã
sã vã
vã gãseascã
gãseascã
Vã
plini de
de bucurie
bucurie ºi
ºi speranþã,
speranþã, înconjuraþi
înconjuraþi de
de cei
cei dragi!
dragi!
plini
La mulþi
mulþi ani,
ani, cu
cu multã
multã sãnãtate,
sãnãtate, fericire
fericire ºi
ºi fie
fie
La
ca noul
noul an
an sã
sã vã
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aducã numai
numai împliniri!
împliniri!
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Revelion 2018 ”La Ceas”,
în Râmnicu Vâlcea

Nicolae Giugea
Giugea
Nicolae
deputat PNL
PNL
deputat
de Dolj
Dolj
de

de cunoscuta formaþie ”Antract” ºi, de la ora 23.00, de solista Ane Mary. Trecerea în
2018 se va face pe ritmurile fierbinþi ale solistului Doddy, care
îi va încânta pe spectatori cu
hiturile ”Uitã-mã”, ”Haz de necaz”, ”Mamasita” sau ”Tu nu te
vezi”. Nu în ultimul rând, primele secunde ale noului an vor
fi marcate de exploziile de luminã ºi culoare ale unui spectacol pirotehnic lansat din zona
centralã a Râmnicului», anunþã
Primãria Râmnicu Vâlcea.

Publicitate

«Conform tradiþiei, trecerea
într-un nou an este marcatã de
un spectacol de muzicã ºi artificii în centrul Râmnicului, ºirul
de manifestãri derulate în Scuarul ”Mircea cel Bãtrân” ºi grupate sub genericul ”Decembrie
Magic” culminând duminicã,
31.12.2017, cu spectacolul ”Revelion 2018”. Cu începere de la
ora 21.00, pe scena de ”La
Ceas” vor urca interpreþii de
muzicã popularã Valentin Grigorescu ºi Neli Pleantã, urmaþi
de la ora 22.00, în registrul rock,

Publicitate

Pensiunea Siva

www.indiscret.ro

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.
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Fie ca Sãrbãtorile de Iarnã sã vã
aducã liniºte ºi pace în suflete ºi
bucurie alãturi de cei dragi.

Frumuseþea
sãrbãtorilor de iarnã
sã vã gãseascã în
case, alãturi de cei
dragi. Anul Nou sã
vã aducã multã
sãnãtate, fericire ºi
împlinirea tuturor
dorinþelor.

Sãrbãtori fericite
ºi La mulþi ani!
Ionuþ Stroe,
Deputat PNL

Senator
Senator
Senator PNL,
PNL,
PNL,
Romulus
Bulacu
Romulus Bulacu
Bulacu
Romulus

La
mulþi ani!
ani!
La mulþi

Publicitate

Cu ocazia Sãrbãtorilor de Iarnã,
Partidul Naþional Liberal ureazã
tuturor vâlcenilor un Crãciun Fericit
ºi un An Nou cu sãnãtate ºi împliniri!
Naºterea Domnului nostru, Iisus
Hristos, este sãrbãtoarea care ne
oferã ºansa sã fim alãturi de cei
dragi, sã ne gândim la semenii noºtri,
fiind o sãrbãtoare a bucuriei ºi a
dragostei. Vã doresc ca acest
important eveniment creºtin
sã vã aducã bucurie, speranþã
ºi credinþã într-un An Nou mai bun,
mai liniºtit, mai generos!
Anul care va sã vinã ne îndatoreazã
sã întãrim unitatea noastrã de neam,
fiind Anul Centenarului Marii Unirii,
lucru care ne obligã sã facem
tot ce ne stã în puteri pentru
îndeplinirea idealurilor înaintaºilor
noºtri, de a transforma România
într-un stat respectat!

Alãturi
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urãrile
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sãrbãtori,
vã
Alãturi
Alãturi de
de urãrile
urãrile tradiþionale
tradiþionale de
de sãrbãtori,
sãrbãtori, vã
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transmitem
transmitem
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încrederea
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acordatã.
acordatã.
Vã
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Vã
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familiilor ºi
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colaboratorilor,
un
Crãciun
fericit
ºi
un
an
plin
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realizãri
atât
în
plan
un
Crãciun
fericit
ºi
un
an
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de
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un Crãciun
Crãciun fericit
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ºi un
un an
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plin de
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realizãri atât
atât în
în plan
plan
un
atât
în
plan
personal,
personal,
personal, cât
cât
cât ºi
ºi
ºi în
în
în plan
plan
plan profesional.
profesional.
profesional.

Sãrbãtori Fericite
ºi La Mulþi Ani!

Publicitate

Preºedinte PNL Vâlcea,
Deputat Cristian Buican
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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.
Sãrbãtori fericite!

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!

La mulþi ani!

La mulþi ani!
Publicitate

Primar,
Achim Daniel Bãluþã

Primar,
Mungiu Gheorghe

Cu ocazia
ocazia Sãrbãtorilor
Sãrbãtorilor
Cu
de iarnã,
iarnã, le
le urez
urez
de
cetãþenilor localitãþii
localitãþii
cetãþenilor
Poiana Mare
Mare multã
multã
Poiana
sãnãtate, prosperitate,
prosperitate,
sãnãtate,
bucurii ºi
ºi un
un cãlduros
cãlduros
bucurii
La mulþi
mulþi ani!
ani!
La

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!

Primar,
Primar,
Marin Vintilã
Vintilã
Marin

Publicitate

Primar Castranova,
Dumitru Mãceºanu
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La mulþi ani!
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de Marielena Popa

„Acolo unde
s-a nãscut Cristos,
în zilele acestea
nu se va mai serba
Crãciunul”
«Pentru cã s-a creat o tradiþie
aici, la Râmnicu Vâlcea, am
cãlãtorit ºi noi, colindând, aºa
cum au colindat înaintea noastrã pãstori, îngeri, magi, cum a
colindat Fecioara Maria, pe care
am întâlnit-o în aproape toate
colindele, cum a colindat Domnul Cristos, cum a colindat blândul bãtrân Iosif. Aceste colinde
ºi acest obicei de a colinda umplu sufletul nostru de bucurie.
Sunt 2018 ani de când în mãruntaiele pãmântului s-a nãscut
Cristos. Aceastã naºtere a fost
aºteptatã de mulþi oameni.
Aceastã naºtere s-a întâmplat
atunci când Dumnezeu a dorit
ca sã ridice supãrarea ºi sã domneascã în lume pacea. Aceastã
pace, astãzi, din nefericire, nu
mai este pe pãmânt, pentru cã
acolo unde s-a nãscut Cristos,
în zilele acestea nu se va mai
serba Crãciunul. În cetatea în
care a trãit Cristos nu se va mai
serba Crãciunul! Din nefericire, lucrurile acestea umbresc
atât învãþãtura pe care a lãsat-o,
cât ºi bucuria care ar trebui sã
fie prezentã tocmai acolo unde

Ar
hiepiscopul Râmnicului, cuvânt tulburăt
or la Concer
tul de colinde
Arhiepiscopul
tulburător
Concertul

„Cetatea Pãcii nu mai are pace”
Coralele reunite ale Preoþilor din Protoieria
Râmnicu Vâlcea, Seminarului Teologic „Sfântul
Nicolae” ºi Formaþia instrumentalã a Arhiepiscopiei Râmnicului, au vestit Naºterea lui Isus
Cristos prin concertul de excepþie „Colindãm
Doamne Colind…” Spectacolul, coordonat de
arhid. prof. dr. Codruþ-Dumitru Scurtu, a avut
loc pe 22 decembrie la Sala Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, prea micã
faþã de abundenþa publicului.
În cuvântul sãu cãtre cei prezenþi, ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, avea sã remarce
faptul cã, în premierã, în România, colindele au
fost cântate ºi la instrumente. În acest context,
Înaltul ierarh ºi-a exprimat amãrãciunea cã
sãrbãtorile de Crãciun au fost anulate în Nazaret, oraºul în care s-a nãscut Isus, iar pacea a
dispãrut din Ierusalim.
oraºul care l-a primit, dar care
l-a ºi rãstignit - ºi care se numeºte Cetatea Pãcii - nu mai are
pace.
Isus Cristos s-a nãscut în mãruntaiele pãmântului ºi la El au
venit sã se închine mai întâi pãstori, apoi magi, ºi îngerii lui
Dumnezeu au colindat pentru
prima oarã cu aceste cuvinte de
slavoslovie sau de doxologie:
”Slavã lui Dumnezeu pe pãmânt
ºi în cer”. Cerul s-a bucurat prin
îngerii lui, pãmântul s-a bucurat prin fãpturile lui. Însã nu
peste multe zile de la naºterea
lui Cristos, Maica Domnului
împreunã cu bãtrânul Iosif a trebuit sã colinde. ªi a colindat
pânã în þara Egiptului, de unde
peste câþiva ani s-a întors înapoi tot în colind. Mântuitorul a
colindat ºi El timp de trei ani ºi

jumãtate în lung ºi în lat, în þara
numitã Palestina în vremea aceea. Apostolii au colindat ºi ei
împlinind porunca lui Cristos de
a merge ºi sã boteze prin cuvântul lor ºi prin fapta lor toþi oamenii din cele patru zãri, aºa
cum ºi-au tras singuri la sorþi»,
a spus Arhiepiscopul Râmnicului.

Cãlãtoria colindei
Înalt Preasfinia Sa a felicitat
cele douã coruri, formaþia instrumentalã a Arhiepiscopiei ºi
pe soprana Monica Valentina
Scurtu, remarcând cã prestaþia
lor a fost pe mãsura faimei
Râmnicului de capitalã a tiparului ºi oraº al culturii: „În
aceastã searã, corala preoþilor
din Râmnicu Vâlcea ºi corul
Seminarului Teologic au adus în

inima ºi în sufletul nostru toate
aceste evenimente, colindând ºi
purtându-ne ºi pe noi prin aceste
colinde în Betleem, în Ierusalim, în Nazaret, în Egipt, ºi de
aici, la Râmnicu Vâlcea. Corala preoþilor din Râmnicu Vâlcea
este o coralã tânãrã, însã, aºa
cum a dovedit ºi în seara aceasta prin vocile pline, a început sã
se afirme în acest oraº care a
fost nu numai capitala tiparului,
ci ºi oraº al culturii, ca o coralã
ce poate oricând sã aducã înaintea noastrã cântãri mai vechi
sau mai noi. Corul Seminarului
Teologic din Râmnicu Vâlcea,

sub bagheta pãrintelui profesor
Codruþ- Dumitru Scurtu, a început sã fie prezent nu numai
aici, în oraºul Râmnicu Vâlcea,
unde existã aceastã ºcoalã, ci ºi
în tot judeþul, ºi aceasta nu poate decât sã ne bucure. În aceastã searã însã, pentru a doua oarã
pe aceastã scenã, formaþia instrumentalã a Arhiepiscopiei
Râmnicului (…) a fãcut ca acest
concert sã aibã o notã cu totul
ºi cu totul aparte. Cred cã este
pentru prima oarã în România
când colindele sunt cântate ºi la
instrumente, ºi în acelaºi timp
instrumentele se îngemãneazã
cu vocile celor care fac parte din
cor. De aceea, în numele meu
personal cât ºi al dumneavoastrã, vã rog sã îmi îngãduiþi ca sã
le mulþumesc”, a spus Arhiepiscopul Râmnicului.
ÎPS Varsanufie a amintit ºi
despre activitãþile pe care eparhia pe care o conduce le va desfãºura în 2018, în contextul celor trei evenimente: 600 de ani
de la moartea domnitorului Mircea cel Bãtrân, 150 de ani de la
trecerea la Domnul a Sfântului
Ierarh Calinic, precum ºi Centenarul Marii Uniri.

Soliºtii colindãtori
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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
29 decembrie 2017 - 9 ianuarie 2018

La Concertul „Colindãm
Doamne Colind” au participat
soliºtii: soprana Monica Valentina Scurtu, arhid. Andrei Leonte, arhid. Ioan Liviu Gãman, Irina Stratulat (pian), Claudiu
Dorin Fãrcaº (oboi), Vlad Rãileanu (vioarã), Claudia Diaconu Iordache (nai), Grigorie Teacã (trompetã), pr. Emanuel Gãman, Ciprian Niþã, Valentin Filip (chitarã) ºi Mihai Rotariu
(percuþie).
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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La rece despre fotbalul
românesc

A

ntrenorul naþionalei s-a
referit din nou la mentalitatea jucãtorului român de fotbal, mulþumit mereu
cu puþin. Problema e una generalã, când e sã dãm vina pe ceva
ce nu merge, mentalitatea neproductivã este cea care expliciteazã. Puse unele lângã altele, fragmentele recompun un
popor cu þigla neinstalatã complet ºi asta ne scoate din casã.
Dar sã-l ascultãm pe Contra:
”Jucãtorii ar trebui învãþaþi de
când sunt copii ce înseamnã fotbalul de performanþã. E nevoie
de sacrificii, eu aºa vãd fotbalul de performanþã. Sã suferi în
anumite momente pentru meseria asta. Ca fotbalist profesionist nu-þi permiþi vacanþe, nu-þi
permiþi zile libere, cum au alþi
oameni. Nu ai un program prea
liber, e nevoie de sacrificii, iar
aceastã mentalitate, din pãcate,
la noi are de suferit. (…) Ajungem la un anumit nivel ºi ne
oprim acolo. Avem talente care
pot juca în orice campionate din
lume, dar ne mulþumim cu puþin”. Ultima frazã deschide perspectiva cosmicã a ºutului de la
distanþã în ciuda mentalitãþii limitate a tânãrului jucãtor de fotbal. Sã poþi ºi sã nu vrei e comic ºi trist. Ca sã nu îl bagi totuºi în sperieþi cu sacrificiul, mai
bine îl ajuþi sã exerseze. Aproape toþi fotbaliºtii profesioniºti de
astãzi poartã barbã. Explicaþi-i
cã aceºtia nu sunt nici arhangheli, nici cãlugãri, nici locuitori ai peºterii. Cã deþin case ºi
vile, maºini de ultim rãcnet, ba

chiar au soþii ºi amante, merg
în croaziere ºi cutreierã lumea
prin fiºa postului: de atacant, de
fundaº. Un asemenea excelent
produs al fotbalului românesc,
cel ”limitat”, membru al Comitetului Tehnic ºi de Dezvoltare
al FIFA, ”nemulþumindu-se cu
puþin”, strâmbã din nas la ideea de a se introduce tehnica video: ”Arbitrajul? Îl înþeleg pe
Gino, cã din punct de vedere
politic, pentru el, pentru Liga I,
e OK. Dar asta este marea problemã a fotbalului românesc,
acum?” Tehnica video se utilizeazã deja în unele campionate. ªi nu ”din punct de vedere
politic”, asta e o inepþie. Arbitrii noºtri nu sunt nici mai buni
ºi nici mai rãi decât cei strãini.
E adevãrat cã în preliminariile
CM din Rusia unul de-ai noºtri
a calificat Elveþia pur ºi simplu.
Dar istoria fotbalului mondial
are prea multe pagini fluierate
aiurea, ca sã nu zicem tendenþios. Nu e nimeni mai catolic
decât papa, dar nici mai orb
decât Tiresias. Pânã la un punct,
greºeala omeneascã a dictatorului cu fluier sau cu fanion nu
jigneºte inteligenþa. Când lucrurile o iau razna, primii care sar
ca scoºi din minþi sunt antrenorii. Când o iau razna în defavoarea lor! Altminteri, îl trateazã pe
cel în cauzã cu muþenia lebedei, agrementatã de ironii la
adresa fraierului. Onor comisiile taie în carne vie când vine
vorba de jucãtori ºi îl pedepsesc
pe ºmecher cu o delegare ºi mai
de soi, ca premiu.

PRIMÃRIA ORAªULUI FILIAªI
POLIÞIA ORAªULUI FILIAªI
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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!

www.indiscret.ro

PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILIE - COSTELUª
29 decembrie 2017 - 9 ianuarie 2018
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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!
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Cu prietenie,
Constantin RÃDULESCU,
Preºedinte Consiliul Judeþean
Vâlcea
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