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Modernizarea
ºcolii din Coºoveni,
afacere nelegalã
în proporþie
2-3 de 30%

Mihai, nu cred cã ai de ce
sã mai fii supãrat pe Organizaþia
de la Dolj. Pânã la urmã chiar
se dovedeºte cã orice ºut în cur
este un pas înainte!
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Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK
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Publicitate

Mihai Fifor, premier interimar, muzeograf care a ajuns administrator peste o þarã arhaicã.
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DEZVÃLUIRI
de Dan Olteanu

P

ovestea a început în
anul 2015, atunci
când, la finele lunii
august, UATC Coºoveni a
atribuit, prin cumpãrare directã, firmei Dolj Construct
SRL contractul pentru „Extinderea ºi modernizarea ºcolii gimnaziale“ din localitate.
Valoarea totalã a contractului
a fost de 433.811 lei, fãrã
TVA, cea mai mare parte din
sumã provenind de la Ministerul Dezvoltãrii, plus o contribuþie proprie asiguratã din
bugetul local. Poate tocmai
din acest motiv nu s-a obosit
nimeni sã întrebe de ce era
nevoie de extinderea ºcolii
din localitate, din motiv ce, cu
doar puþin timp înainte, se
luase hotãrârea desfiinþãrii a
douã clase din pricina lipsei
copiilor.

Într-un raport de audit financiar încheiat la
finalul anului 2017, inspectorii Camerei de
Conturi Dolj au scos la ivealã o situaþie greu de
crezut, chiar ºi pentru o þarã precum România,
obiºnuitã cu bãtaia de joc a autoritãþilor faþã de
cheltuirea banului public. Astfel, conform
Deciziei nr. 140/2017, din cei 433.811 lei plãtiþi
de Primãria Coºoveni cãtre firma care a executat lucrãrile de extindere ºi modernizare a ºcolii
gimnaziale din localitate, 135.800 de lei au
reprezentat „plãþi nelegale“, adicã peste 30%
din valoarea contractului.

3 mc cumpãraþi,
116 mc decontaþi
Cu contractul semnat ºi cu
banii în conturi, Primãria Coºoveni a dat undã verde firmei SC
Dolj Construct SRL sã se apuce de treabã. Ba chiar, se zvoneºte cã edilul Nicu Coandã lea cerut sã facã tot posibilul sã
termine înainte de luna iunie
2016, o ºcoalã reabilitatã fiind
pentru orice candidat un prilej
de mândrie în campania electoralã ce bãtea la uºã. Poate ºi din
acest motiv Primãria Coºoveni
a reuºit sã închidã ochii la facturile SF pe care constructorul
le introducea la platã. Spre
exemplu, cei 116 metri cubi de
polistiren extrudat pe care pri-

mãria i-a decontat, deºi, pentru
izolarea termicã a lucrãrii erau
necesari doar 5,81 mc, iar SC
Dolj Construct SRL a prezentat
inspectorilor Curþii de Conturi
documente de aprovizionare
pentru doar 10 pachete de polistiren extrudat, adicã doar 2,89
mc! Ori tabla ondulatã necesarã realizãrii învelitorii la acoperiº, achiziþionatã cu preþul de
1.798,42 lei, fãrã TVA, dar care
în situaþia de lucrãri a fost înscrisã la o valoare de 17.027,67
lei, adicã de aproape 10 ori mai
mult. La fel s-a procedat ºi în
cazul altor materiale, ale cãror
preþuri ori cantitãþi folosite au
fost mãrite nejustificat. În total,
paguba constatatã în urma controlului se ridicã la 133.811 lei,
plãþi nelegale efectuate cãtre
constructor ºi pe care autoritãþile locale din Coºoveni sunt
acum obligate sã o recupereze
pânã la data de 30 aprilie. Rãmâne totuºi întrebarea cum a
fost posibil ca Primãria Coºoveni sã deconteze aceastã
sumã? Chiar nimeni nu a observat discrepanþele majore între ce
se întâmpla pe ºantier ºi deconturile cerute de constructor?

Viceprimarul
Gogonea: Cine este
de vinã pentru acest
prejudiciu?
Unul dintre cei care încearcã
sã rãspundã la aceastã întrebare
este chiar viceprimarul localitãþii, Victor Gogonea. Astfel, dupã
apariþia publicã a raportului inspectorilor Camerei de Conturi
Dolj, acesta a postat pe pagina
sa de facebook numeroase pasaje, încercând sã tragã un semnal de alarmã cu privire la felul
în care sunt gestionaþi banii publici la nivelul localitãþii. „Cine
este de vinã pentru acest prejudiciu? Agentul economic, care
are tot interesul sã facã profit
(mai ales când întâlneºte un tolomac din administraþia localã)?
Primarul comunei Coºoveni,
pentru lipsa de eficienþã ºi transparenþã în cheltuirea banului
public? Putea firma sã facã atâtea fãrã acceptul beneficiarului?“, s-a întrebat, oarecum retoric, viceprimarul. Acesta spune cã situaþia în cazul lucrãrilor
17 - 23 ianuarie 2018
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Coºoveni, afacere nelegalã
în proporþie de 30%

de extindere ºi modernizare
ale ºcolii gimnaziale este
chiar mai gravã. „Unul din
aspectele foarte importante
ale acestei situaþii este acela
cã, la finalizarea lucrãrilor,
ªcoala Generalã din comuna
Coºoveni nu a obþinut avizul
ISU de funcþionare, motivul
fiind cã, deºi a fost întocmit
procesul-verbal de recepþie a
lucrãrii, s-a constatat cã nu au
fost finalizate toate lucrãrile
prevãzute în proiect“, a adãugat Victor Gogonea.

Aceeaºi ºcoalã,
alt contract,
prejudiciul
rãmâne

Viceprimarul Victor Gogonea

www.indiscret.ro

Aºa dupã cum se poate observa din raportul Camerei de
Conturi Dolj, când vine vorba despre contractele care au
legãturã cu ªcoala Gimnazialã Coºoveni, plãþile nelegale
sunt o constantã. Aºa se face
cã, dupã finalizarea lucrãrilor de modernizare, în luna
iulie 2016, unitatea încheie
un contract cu firma GMG
Construcþii SRL pentru montarea de pavele, borduri ºi
realizarea unei platforme exterioare, valoarea contractului fiind de 19.794 de lei,
TVA inclus. Din aceastã
sumã, inspectorii au constatat cã 7.311 lei au reprezentat plãþi nejustificate, ceea ce
înseamnã peste 35% din total! „Constatãm cã este acelaºi mecanism de creare a
prejudiciului ca ºi la primãrie. Agenþii economici, niºte
ticãloºi puºi pe cãpãtuialã,
cumpãrã materialele mai ieftin ºi le factureazã mai scump
cãtre beneficiar, înºelând încrederea ºi vigilenþa managerilor celor douã instituþii: primarul ºi directoarea ºcolii. În
realitate este furt cu acte în
regulã, realizat în cunoºtinþã
de cauzã ºi cu acceptul «managerilor noºtri», unul ordonator de credite primar, iar
celãlalt ordonator de credite
terþiar. De remarcat cã pentru
aceastã lucrare plãþile au fost
efectuate fãrã viza de control
financiar preventiv“, a afirmat viceprimarul Gogonea.
17 - 23 ianuarie 2018
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gramul de guvernare ºi vom realiza tot ce am promis!
Aºa cum am mai spus, susþin
toate proiectele benefice de interes local ºi mã implic pentru
ca acestea sã se realizeze.
Prin mãsurile luate ºi proiectele implementate, judeþul Vâlcea se va dezvolta atât din punct
de vedere al infrastructurii, cât
ºi din punct de vedere economic.
Cu toþii ºtim activitatea preºedintelui Consiliului Judeþean,
Constantin Rãdulescu, care a
reuºit sã atragã foarte multe fonduri pentru judeþul nostru ºi parte din proiectele prezentate în
ºedinþe sunt în derulare.

POLITICÃ
Pe fondul tensiunilor
din Partidul Social
Democrat, Eugen
Neaþã ºi Vasile Cocoº,
deputaþi PSD de
Vâlcea, au organizat,
pe 13 ianuarie, o
întâlnire cu cetãþenii
din zona Horezu.
Eugen Neaþã a anunþat pe pagina sa de
socializare cã împreunã cu colegul sãu i-a
asigurat pe cei cu
care au stat de vorbã
cã programul de
guvernare merge mai
departe, iar PSD îºi va
respecta promisiunile.
de Marielena Popa

problemele ridicate de participanþi ºi despre modul în care
acestea pot fi rezolvate.
Oamenii sunt interesaþi sã

cunoascã adevãrul cu privire la
multe subiecte ce se dezbat în
mass-media ºi ce ne-am propus
noi cei din Partidul Social De-

mocrat sã facem în continuare.
Pe aceasta cale, le transmit
tuturor sã aibã încredere în noi.
Vom merge mai departe cu pro-

Voi rãmâne la fel de activ ºi
aproape de oameni, aºa cum am
fãcut-o ºi în primul an de mandat!”, a opinat deputatul Neaþã.

Publicitate

„Astãzi, 13 ianuarie 2018, la
biroul parlamentar din oraºul
Horezu, strada Unirii, nr. 10, am
avut întâlnire cu cetãþenii din
aceastã zonã.
Împreuna cu colegul meu,
deputat Vasile Cocoº, ºi preºedintele PSD Horezu, Popescu
Cristian, am discutat despre

Vâlcea: Deputaþii PSD
Neaþã ºi Cocoº,
întâlnire “de liniºtire”
cu locuitorii zonei Horezu
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Moºtenitorii,
de la penal la civil
n luna noiembrie 2015, Poliþia Râmnicu Vâlcea a gãsit pe un câmp din cartierul Copãcelu scheletul unei femei care fusese atacatã de câini.
Se presupune cã aceasta intenþiona sã meargã la bisericã, deoarece, lângã cadavru, pe lângã
poºetã ºi pantofi, a fost gãsit ºi
un buchet de flori. Pe 27 februarie 2016, un bãrbat de 67 de ani
a fost descoperit fãrã viaþã tot
pe un câmp din Copãcelu. Era
prins într-un gard de sârmã,
unde fusese muºcat de o haitã
de câini. Dupã ce instanþa a
respins procesul penal, considerând cã Direcþia Administrãrii
Domeniului Public (DADP),
împotriva cãreia se îndreptaserã cei opt moºtenitori, este instituþie publicã ºi nu poate rãspunde penal, aceºtia au recurs
la acþiunea civilã. Procesele sunt
în plinã desfãºurare, iar soluþia
ar putea fi un dezastru pentru
bugetul local.

Î

„Eutanasierea
câinilor de la
Adãpostul de la
Feþeni se va face
în condiþiile
impuse de lege”
Dintr-o solidaritate care nu
are nimic comun cu protecþia
animalelor, din interese, dar ºi
din neºtiinþã, s-au declanºat, în
urmã cu câteva zile, reacþii virulente faþã de eutanasierea «în
masã» a câinilor de la Adãpostul Feþeni. Într-un comunicat de
presã, primarul Mircia Gutãu
face precizãri foarte importante despre prevederile Legii 258/
2013 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 155/
2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
www.indiscret.ro

Opt dintre urmaºii celor douã victime ale câinilor vagabonzi, gãsite moarte în 2015 ºi 2016 la
Copãcelu, au dat în judecatã Primãria Râmnicu
Vâlcea, cãreia îi cer daune morale ºi materiale
colosale: 2 milioane de euro (câte 1 milion de
euro pentru fiecare familie). Pe fondul acestei
situaþii inedite, în care municipalitatea ar putea
plãti despãgubiri record din bugetul local, aºaziºi iubitori ai animalelor fãrã stãpân fac scandal, invocând o prezumtivã acþiune de eutanasiere în masã a câinilor de la Adãpostul de la
Feþeni. Într-un comunicat de presã, primarul
Mircia Gutãu subliniazã cã în cursul anului
2017 au fost eutanasiaþi doi câini ºi anunþã care
sunt prevederile legale privind câinii nerevendicaþi sau neadoptaþi.
fãrã stãpân, respectiv:
«Ca urmare a unui val de opinii declanºat în ultimele zile în
mediul virtual ºi referitor la o
presupusã acþiune de eutanasiere în masã a câinilor de la Adãpostul de la Feþeni, doresc sã fac
urmãtoarele precizãri:
Informaþiile privind faptul cã
aº fi dispus nejustificat o eutanasiere în masã a câinilor de la
Adãpostul de la Feþeni sunt
complet neadevãrate, rãuvoitoare ºi iscate din interese personale, fãrã nicio legãturã cu

interesele comunitãþii locale!
La acest moment, Adãpostul
de la Feþeni gãzduieºte 477 de
câini într-o facilitate cu o capacitate maximã de 500 de animale. În cursul anului 2017 au fost
eutanasiaþi 2 câini ºi au murit,
în urma unor boli netratabile,
46. La acest moment, în Adãpost se aflã câini care sunt þinuþi aici de mai mult de 5 ani,
în pofida celor 140 de adopþii
înregistrate pe parcursul celei
de-a doua jumãtãþi a anului
2017; cu toate acestea, existã

informaþii conform cãrora o
bunã parte din câinii ”adoptaþi” au fost eliberaþi imediat pe
strãzile din oraº. Începând cu
1 ianuarie 2018, odatã cu înfiinþarea Direcþiei Administrarea
Domeniului Public în a cãrei
administrare funcþioneazã serviciul de ecarisaj ºi Adãpostul
de la Feþeni, pentru asigurarea
asistenþei sanitar-veterinare la
Adãpost a fost încheiat, în condiþiile legii, un contract de
prestãri servicii cu un medic
veterinar autorizat. Rata medie
de capturare a câinilor fãrã stãpân de pe domeniul public de
cãtre serviciul ecarisaj este de
aproximativ 6 animale/zi.
Schimbând perspectiva, trebuie spus cã pe domeniul public al municipiului se aflã în
prezent un numãr foarte mare
de câini fãrã stãpân, în continuã
creºtere ºi ca urmare a faptului
cã practica abandonului acestora pe strãzile din Râmnic nu se
limiteazã doar la deþinãtori din
oraº, ci ºi la cei din comunele
limitrofe. Pe toate mijloacele de
comunicare ale administraþiei
locale cu cetãþenii – TelVerde,
Facebook, e-mail, audienþe etc.
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ACTUALITATE
– se primesc zilnic zeci de sesizãri privind problemele cauzate cetãþenilor municipiului de
haitele de câini, din ce în ce mai
agresivi, din Râmnic.
În aceste condiþii, îi informez
atât pe apãrãtorii drepturilor
animalelor din Râmnic ºi din
strãinãtate, cât ºi pe cetãþenii de
bunã credinþã ai municipiului,
cã activitatea la Adãpostul din
Feþeni se desfãºoarã ºi se va
desfãºura, în continuare,
strict în baza legislaþiei în vigoare ºi a avizelor date de autoritãþile competente în domeniu. Când ºi dacã va fi cazul,
eutanasierea câinilor de la
Adãpostul de la Feþeni se va
face în condiþiile impuse de
Legea nr. 258/2013 pentru
modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân,
respectiv:
”Art. 4. (1) Câinii fãrã stãpân
vor fi cazaþi în adãposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, pentru o perioadã de 14 zile lucrãtoare. (…)
Art. 7. (…) (2) Câinii nerevendicaþi sau neadoptaþi vor fi
eutanasiaþi, în baza unei decizii emise de cãtre o persoanã
împuternicitã în acest sens de
cãtre primar, în termenul stabilit prin aceastã decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în
vedere capacitãþile de cazare ºi
disponibilitãþile bugetare”.
Este trist cã o astfel de inflamare este generatã de o situaþie
care, de fapt, este complet legalã ºi justificatã. Apreciez implicarea tuturor organizaþiilor
non-guvernamentale ºi a iubitorilor de animale în îngrijirea
câinilor de la Adãpostul de la
Feþeni ºi îi asigur, pe mai departe, de disponibilitatea spre
colaborare a Primãriei municipiului. În acelaºi timp, trebuie
sã înþelegem cu toþii cã, dacã
este nevoie, se va acþiona în limitele legislaþiei în domeniu
pentru a þine sub control fenomenul câinilor fãrã stãpân din
municipiul Râmnicu Vâlcea»,
anunþã primarul Gutãu.

Precedent
Situaþia de la Râmnicu Vâlcea are un precedent, dar mai
puþin costisitor. În 2012, primãria a fost obligatã de instanþa
de judecatã sã plateascã suma
de 10.000 lei unei femei care a
fost muºcatã de un câine maidanez.
17 - 23 ianuarie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

ADMINISTRAÞIE

Decât pe mâna lui Dragnea,
mai bine laba gâºtii

L

uni seara, dupã tãrãboiul de conclav pesedist
soldat cu decapitarea
prim-ministrului Tudose, declaraþia de presã a lui Liviu
Dragnea, preºedintele partidului malaxor, era pânditã mai
ceva ca eclipsa de soare. El a
binevoit sã se lase aºteptat, sã
producã frisoane, rãstimp în
care s-a stat cu sufletul la gurã.
Alt guvern cade, altã crizã politicã? ªi, în fine, a apãrut, în
toatã splendoarea lui de dregãtor, supraomul lui Nietzsche.
Nice cã, nice cã… Marcat, chipurile, de soarta naþiei, sfâºiat
pe dinãuntru, ca orice Farfuridi al tacâmurilor ignobile,
asumându-ºi olimpian eºecul:
„Am avut mânã proastã”. Neam frecat la ochi. Devenise
clar. Liviu Dragnea tocmai încheiase o straºnicã bãtãlie cu
puluri în care gherlele îºi fãcuserã de cap. Tocmai pierduse o zi, o viaþã, nebãut ºi nemâncat, pe malul bãlþii, pentru doi caraºi cât unghia: Grindeanu ºi Tudose. Aghiotanþii
preºedintelui s-au obiºnuit cu
manevrele ºi cãderile de pe
ºine, schimbã locomotiva diesel ca pe gloabã. Sau trabantul, pentru conformitate, în
varianta rutierã. Nu mai duce
în sus, la vârf, duce în lateral,
îi cad potcoavele sau plãcuþa
pe la televiziuni, disciplina de
partid e un moft. Statul paralel, statul mafiot, patentat de
Bãsescu, nu face în reþetele
sale nici cât o ceapã degeratã
pe lângã bulbul zdrumicat de
ºansã manufacturierã marca

Dragnea. O fi având mânã
proastã, mai bine laba gâºtii,
sau a gãºtii, cum socoti el cu
mintea cea de luni searã, dacã
ea mai poate sui de la încheieturi. Pãrerea cvasiunanimã ar
fi, din pãcate pentru supraomul
lui Nietzsche, cã acest cel mai
mare partid se apropie cu paºi
mari ºi apãsaþi de implozie.
Mâna proastã a lui Dragnea e
tot ce îºi doresc mai benefic
serviciile secrete, binomul,
presa aservitã opoziþiei, ambasadele care atenþioneazã asupra corupþiei dâmboviþene, chit
cã în parte îºi dau mâna pe sub
masã, mâna aceea bunã la toate. Eºecul pesedist în contextul Centenarului Marii Unirii
picã extrem de prost, surprinde ºi deconcerteazã pe toatã
lumea. România strãbate un
timp contradictoriu, care nu e
doar al ei, ci ºi al Uniunii Europene. Acele busolei indicã
haotic. Prin nesãbuinþa cu care
aºazã piesele ºi priceperea oarbã de a-ºi da cu stângu-n dreptul, Partidul Social Democrat
riscã sã închege un capitol ruºinos al istoriei moderne, manifestându-se nu ca o forþã politicã de încredere, ci ca a ºaptea spiþã la roatã, ºi aceea plesnitã. Sã pleci din alegeri cu o
cotã imensã de încredere, sã ai
în mânã pârghiile puterii ºi sã
comunici ca mutul din cãluº,
sã te vaieþi cã eºti obstrucþionat, cã nu îþi permite cadrul
legal sã îndrepþi lucrurile, þine
de un delir specific. „Sã ai în
mânã…” Uitasem, într-o mânã
proastã.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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Cinci noi autobuze
pe strãzile Craiovei
R

AT SRL anunþã cã, în
cepând cu data de
15.01.2018, au intrat în
circulaþie cinci autobuze noi,
marca Solaris.
Autobuzele au fost recepþionate ºi înmatriculate ºi vor rula
pe traseele E1T, E1R, ºi 25, urmând ca de pe aceste trasee sa

fie relocate autobuze pe traseele 3b ºi 24.
Mijloacele de transport achiziþionate îndeplinesc condiþiile
impuse de standardele europene, în ceea ce priveºte nivelul
de zgomot, ºocuri si vibraþii, fiind prevãzute cu sistem de climatizare, respectiv aer condiþi-

onat ºi cãldura în compartimentul cãlãtorilor, precum ºi rampã
destinatã cãlãtorilor cu mobilitate redusã.
Primãria Craiova intenþioneazã sã achiziþioneze 30 de autobuze nepoluante prin accesarea
de fonduri europene, în cadrul
POR 2014-2020.

Bugetul Primãriei
Râmnicu Vâlcea va fi
dezbãtut pe 7 februarie
C

inematograful ”Geo
Saizescu” din cartierul
Ostroveni va gãzdui
miercuri, 7 februarie, începând
cu ora 18.00, dezbaterea publicã a proiectului de buget local
pentru anul 2018, potrivit unui
anunþ al Primãriei Râmnicu
Vâlcea. Proiectul de buget local va fi disponibil pentru consultare în perioada imediat urmãtoare pe site-ul Primãriei
municipiului Râmnicu Vâlcea,
la adresa www.primariavl.ro.
La dezbaterea publicã din 7 februarie sunt aºteptaþi cât mai
mulþi dintre cetãþenii municipiului care vor sã se implice, cu
propuneri ºi observaþii pertinente, la alcãtuirea bugetului local
al Râmnicului pentru anul în
curs.
(M.P.)
www.indiscret.ro

de Cosmin Pretorian
„Toþi din Teleorman trebuie
sã plecãm din þarã?“, a întrebat
retoric, într-o conferinþã de presã, Liviu Dragnea atunci când
un jurnalist din presa centralã a
îndrãznit sã afirme ceea ce un
popor întreg sesizase: cumetria
judeþeanã dintre premierul propus, Viorica Dãnilã, ºi preºedintele PSD. „Numai unii“, a ºoptit un coleg din salã, „restul sunt
oameni ok“.
Pentru orice om cu o umbrã
de bun simþ, este evident de la
cine a venit nominalizarea Vioricãi. Poate a rostit-o Bãdãlãu,
dar cu siguranþã a gândit-o primul social-democrat al þãrii.
Pânã la urmã, stând strâmb ºi
judecând drept, nu Dragnea este
vinovat de acest ridicol în care
se îngroapã cel mai puternic
partid al României de astãzi.
Omul face ceea ce ºtie ºi reuºeºte pentru cã o bunã parte dintre colegii sãi îi permit. Ascensiunea sa în PSD nu a fost nici
pe departe una fulminantã, ci
mai degrabã chibzuitã ºi cu grijã clãditã. A servit când trebuia
pe cine trebuia, s-a fãcut folo-

Dragnea,
ca Bãsescu!
sitor ºi a avut tot timpul o variantã de „exit“ atunci când lucrurile au început sã putã. A stat în
umbra ultimilor doi preºedinþi,
Geoanã ºi Ponta, „i-a ajutat“ sãºi dea obºtescul sfârºit politic ºi
s-a profilat ca unica soluþie salvatoare atunci când Victoraº a
avut cãderea nervoasã cauzatã
de tragedia de la „Colectiv“.
Domnia sa asupra pesedeului
este una absolutã, amintind de
vremurile în care omnipotentul
Adrian Nãstase învârtea pe degete nu numai stânga româneascã, ci întreaga þarã.
Un mare semn de întrebare
ridicã modul în care celelalte

vârfuri politice ale social-democraþilor acceptã cu seninãtate
aceastã nefastã domnie. Mulþi
spun cã, în fapt, toþi sunt mânaþi în aceastã luptã împotriva
bunului simþ politic de un singur scop: legile justiþiei. Cu siguranþã ºi acesta este un motiv,
dar eu cred cã nu este unicul.
Mai degrabã aº zice cã Dragnea
a reuºit ceea ce, pânã în prezent,
doar Traian Bãsescu a mai realizat: sã-ºi vrãjeascã într-un asemenea mod colegii încât aceºtia sã creadã cã, fãrã el, partidul
nu are nicio ºansã sã ajungã sau
sã rãmânã la guvernare. Dragnea a creat partidului o depen-

denþã bolnãvicioasã de persoana sa, a indus ideea cã victoriile obþinute, unele fãrã precedent
dacã ne uitãm la trecutul apropiat, nu ar fi fost posibile fãrã
aportul sãu. ªi-a cultivat o imagine de erou pentru poporul
pesedist ºi ºi-a selectat cu grijã
locotenenþii dintre liderii judeþeni cei mai puternici ºi mai
obedienþi.
Întrebarea care îmi vine, firesc, în minte este ce se va întâmpla cu acest partid atunci
când Dragnea nu va mai fi preºedinte. Pentru cã, chiar ºi
Dragnea însuºi, nu este un nemuritor politic ºi România are
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SPECIAL
nevoie de o stângã puternicã,
europeanã, care sã þinã în frâu
tendinþele de capitalism sãlbatic ale unei drepte încã imature
din punct de vedere politic.
Transformându-se pe zi ce trece dintr-un partid democratic
într-unul autocratic, este foarte
probabil ca Partidul Social Democrat sã îºi piardã aura de învingãtor odatã ce îºi va pierde
neînvinsul dictator. Sau, pe
modelul defunctului PDL, va fi
pur ºi simplu sabotat ºi îngropat de Dragnea atunci când va
da semne cã vrea sã revinã la o
viaþã fireascã, democraticã, de
formaþiune politicã europeanã.
ªi am impresia cã acel moment
se apropie cu paºi repezi, cu o
vitezã direct proporþionalã cu
gradul de nesimþire din ce în ce
mai mare pe care îl afiºeazã
acest „Il Lider Maximo“ dâmboviþean.

Înainte sã existe critici legate
de faptul cã România s-a fãcut de râs
pentru cã premierul a demisionat chiar
înainte de vizita premierului Japoniei,
vreau sã vã spun cã, de fapt, totul a fãcut
parte dintr-o strategie pentru a întãri
relaþiile bilaterale. Practic, i-am arãtat
domnului Shinzo Abe cã România
are o guvernare de timp
kamikaze...

Liviu Dragnea, preºedintele PSD, liderul unui partid care-ºi face harachiri o datã la ºase luni.
www.indiscret.ro
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“Este un om echilibrat,
un lider extraordinar”
propunerea CExN al PSD pentru funcþia de premier. Viorica
Dãncilã este un om echilibrat,
un lider extraordinar, un om de
echipã, o persoanã atentã ºi preocupatã de ceea ce se întâmplã
în societate. O susþinem pe Viorica Dãncilã ºi avem încredere
în profesionalismul sãu, în experienþa sa, în buna sa credinþã.
Din suflet ºi cu toatã sinceritatea, mult, mult succes Viorica

Dãncilã!”, a opinat parlamentarul vâlcean.
Postarea este însoþitã de douã
fotografii ale câtorva doamne
din PSD Vâlcea, împreunã cu
premierul propus, toate îmbrãcate în costume populare româneºti.
În 2015, europarlamentarul
Viorica Dãncilã a fost aleasã
preºedinta femeilor social democrate.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

A

Miza pe raþiune

LDE nu ºi-a dorit nici
un moment instabilitatea guvernamentalã.
Încã din primele zile ale acestui an, am anunþat cã preocuparea noastrã este centrarea
guvernãrii pe agenda cetãþeanului, pe acele mãsuri menite
sã tureze motoarele creºterii
economice.
Din pãcate, s-a ajuns la
acest moment al cãderii celui
de-al doilea guvern susþinut
de Coaliþia PSD-ALDE. Politica opereazã peste tot în
lume mai ales cu realitãþi, nu
doar cu idealuri ºi aspiraþii.
România nu este prima þarã
democraticã ºi nu va fi nici
ultima în care unele guverne
au o viaþã foarte scurtã.
ALDE a luat act de demisia
lui Mihai Tudose, ca urmare a
retragerii sprijinului politic al
PSD. Important acum este sã
recurgem la raþiune ºi la soluþiile constituþionale pentru a
repune guvernarea pe un aliniament de stabilitate într-un
an atât de important, mai ales
din punct de vedere economic.
Propunerea oficialã pentru
funcþia de premier va fi fãcutã
în cadrul Coaliþiei de guvernare PSD-ALDE. Douã sunt obiectivele majore pe care ALDE
le are în vedere în aceastã nominalizare:
Primul se referã la poziþia
clarã a noului premier împotriva sistemului paralel de putere ºi susþinerea drepturilor ºi
libertãþilor cetãþenilor. Nu mai
trebuie sã existe semne de întrebare în spaþiul public cu privire la influenþa nefastã a sis-

temului paralel asupra premierului ºi guvernului.
Al doilea se referã la agenda
de guvernare ºi viziunea noului premier cu privire la punerea în practicã a acestei agende. Sunt câteva prioritãþi de þarã
asupra cãrora trebuie concentratã întreaga activitate a guvernului: consolidarea creºterii
economice, regãsirea acestei
creºteri în vieþile românilor,
creºterea gradului de absorbþie
a fondurilor europene, stabilizarea sistemului fiscal, promovarea legilor justiþiei în sensul
protejãrii drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor.
ALDE va þine foarte mult ca
nominalizarea noului premier
sã întruneascã toate acele condiþii pentru ca activitatea guvernului sã fie dedicatã cu adevãrat obiectivelor precizate
mai sus.
În ceea ce priveºte poziþia
Preºedintelui Iohannis, ea nu
poate ºi nu trebuie sã fie alta
decât cea descrisã de cadrul
constituþional.
Existã o majoritate clarã în
Parlament a Coaliþiei PSDALDE, rezultatã în urma votului românilor din decembrie
2016. Conform Constituþiei,
Preºedintele trebuie sã numeascã un premier din partea
Coaliþiei PSD-ALDE. Orice
alt demers contravine votului
românilor care au decis majoritatea parlamentarã în intervalul 2016-2020.
Preºedintele va trebui sã ia
act de majoritatea parlamentarã existentã ºi sã respecte Constituþia.

Publicitate

eputatul PSD de Vâlcea, Daniela Oteºanu,
preºedintã a Organizaþiei Femeilor Social Democrate
Vâlcea, a postat marþi, pe pagina sa de socializare, un anunþ
în care îºi exprimã bucuria pentru propunerea în funcþia de premier a Vioricãi Dãncilã. ”Eu ºi
colegele din OFSD Vâlcea am
aflat astãzi, cu satisfacþie, de

Deput
atul Daniela Ot
eşanu,
Deputatul
Oteşanu,
des
pr
e pr
emier
ul pr
opus
despr
pre
premier
emierul
propus
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Încep lucrãrile la 9
Piaþa Gãrii din Craiova

ADMINISTRAÞIE

sã se poatã bucura cât mai curând de aceastã importantã piaþã a oraºului”, a declarat administratorul public al Craiovei,
Sorin Manda.

Primãria Craiova a
emis autorizaþia de
construire, modernizarea spaþiului agroalimentar urmând sã
demareze sãptãmâna
viitoare

Proiect din 2014

de Nicuºor Fota

M

odernizarea Pieþei
Gãrii, consideratã de
edili „cea mai amplã
investiþie derulatã în ultimii ani
de societatea care administreazã pieþele municipalitãþii craiovene”, va începe pe 23 ianuarie, la aproape o lunã dupã ce
Primãria Craiova anunþa semnarea contractului de execuþie
de cãtre SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL cu firma care ºi-a adjudecat licitaþia.
473.617,53 lei, fãrã TVA, este
suma pe care o vor achita pieþele pentru lucrãrile de la Garã,
acestea urmând a fi finalizate în
ºase luni. „Lucrãrile la Piaþa
Gãrii vor începe sãptãmâna viitoare. Primãria a emis autorizaþia de construire, s-au parcurs
toate etapele legale, iar proiectul poate demara. Sperãm ca
execuþia sã fie una de calitate ºi
în termen, pentru ca craiovenii

Proiect

Proiect

Noua piaþã va fi una modernã ºi practicã, susþine ºeful SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.
„Proiectarea a fost fãcutã încã
din anul 2014, iar acum am reuºit sã gãsim ºi sursa de finanþare pentru acest proiect. În ultimele zile ale anului trecut, am
semnat contractul cu firma de
construcþii declaratã câºtigãtoare în urma licitaþiei, iar sãptãmâna aceasta am semnat ºi contractul de dirigenþie de ºantier,
astfel cã lucrãrile pot începe.
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 deschide 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 declarat Alin
Mãrãcine, administrator/ director general al SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.

Comercianþii de la
Garã, strãmutaþi pe
perioada lucrãrilor
Pentru a permite constructorilor sã înceapã lucrul, comercianþii din piaþã vor fi „evacuaþi”, parte din aceºtia fiind
transferaþi deja de srl-ul municipal în alte spaþii agroalimentare din oraº. „Unii dintre comercianþi au decis ca, pe perioada lucrãrilor, sã îºi desfãºoare
activitatea în alte pieþe dintre
cele pe care le administrãm pe
raza municipiului. O altã parte
dintre ei – ºi e vorba de cei care
au deja acorduri încheiate cu
societatea noastrã – vor continua sã-ºi comercializeze produsele în imediata vecinãtate a pieþei, pe mese cu copertinã ce vor
fi amplasate pe strada Locomotivei. În zilele imediat urmãtoare trebuie sã fie mutate din incinta Pieþei Gãrii toate mesele
de piatrã pentru a fi predat amplasamentul constructorului,
astfel încât acesta sã se poatã
apuca de treabã chiar de sãptãmâna viitoare”, a mai spus Alin
Mãrãcine.
www.indiscret.ro
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Demisia premierului
Tudose va pune
presiune pe leu
au vãzut euro peste nivelul de
4,7 lei, începând din primãvara acestui an ºi doar 19% se
aºteptau ca media sã se
opreascã la 4,65 lei.
Cursul dolarului american a
crescut la debutul perioadei la
3,9093 lei, pentru a se prãbuºi
la finalul ei la 3,7685 lei, cotaþiile din piaþa valutarã fluctuând între 3,762 ºi 3,817 lei.
Un curs mai mic, de 3,6868
lei, s-a înregistrat în data de 31
decembrie 2014.
Moneda elveþianã a coborât
pe pieþele internaþionale de la
1,169 la 1,182 franci/euro, cea
mai scãzutã valoare a ultimilor trei ani, iar cursul ei a alunecat de la 3,9718 la 3,9178 lei.
Creºterea dobânzii-cheie a
BNR de la 1,75 la 2% nu a
agitat foarte mult piaþa monetarã, ba chiar a cunoscut o tendinþã descendentã. Indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a încheiat perioada
la 1,98%, cel la ºase luni la
2,22% ’i cel la nouã luni la
2,31%.
Perechea euro/dolar a fluctuat între 1,1921 ºi 1,2051
dolari, pentru ca la sfârºitul
intervalului sã þâºneascã la
1,2296 dolari, cotaþie care nu
mai fost atinsã din decembrie
2014.
Aprecierea euro a fost provocatã de speranþele cã BCE
va începe sã îºi înãspreascã
mai repede politica monetarã,
prognozându-se o primã creºtere a dobânzii-cheie în cursul
acestei veri. La aceasta s-a
adãugat anunþul privind crearea unei coaliþii guvernamentale în Germania, cea mai puternicã economie din Uniunea
Europeanã, formatã din conservatorii conduºi de Angela
Merkel ºi social-democraþi.
Conform agenþiei Bloomberg, valoarea bitcoin era la
finalul perioadei de 14.123,80
dolari.

Constantin Rãdulescu

Autoritãþile judeþului
Vâlcea au dat, marþi,
asigurãri cã Regia
Autonomã Judeþeanã
de Drumuri ºi Poduri
(RAJDP) este dotatã
corespunzãtor pentru
a face faþã iernii ºi cã
în prezent se circulã
în condiþii bune pe
toate drumurile judeþene din Vâlcea.
de Marielena Popa

Analiza cuprinde
perioada 9 – 15 ianuarie
2018

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
17 - 23 ianuarie 2018

Vâlcea:
Cum se circulã
pe drumurile
judeþene

Publicitate

E

voluþia perechii euro/leu
din perioada analizatã a
fost una mai agitatã, în
timp ce dolarul a pierdut 12,3
bani faþã de finalul anului trecut.
Cursul monedei unice a crescut la începutul intervalului la
4,6571 lei ºi a scãzut la finalul
lui la 4,6256 lei, în ciuda tensiunilor existente în cadrul
conducerii PSD, analiºtii anticipând o nouã schimbare de
guvern.
Transferurile din ultima
ºedinþã a perioadei s-au efectuat între 4,625 ºi 4,64 lei, iar
închiderea s-a realizat la 4,636
– 4,639 lei.
Despre evoluþia leului, guvernatorul BNR a afirmat, la
începutul perioadei, cã „în ultimii 4 – 5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 ºi 4,65
lei, deci a avut o fluctuaþie de
5,5% sau 25 de bani. Iar dacã
luãm ca bazã de calcul 4,50 lei/
euro, fluctuaþia e sub 3% (...)
Vã recomand sã trataþi cursul
valutar cu mai puþinã afecþiune, sã nu mai puneþi atât de
mult suflet în evoluþia cursului. O marjã de sustenabilitate
a cursului ar fi 5%-6%, dar
vedeþi cã nu v-am dat un punct
de reper, de unde pânã unde va
fi 5%. Lãsaþi cursul sã-ºi facã
datoria”.
În perioada urmãtoare, presiunea asupra leului s-ar putea
accelera, dupã ce INS a anunþat cã rata anualã a inflaþiei a
urcat în decembrie la 3,32%,
cel mai înalt nivel din august
2013 încoace. În noiembrie,
rata anualã a fost de 3,23%, de
la 1,77% în septembrie.
Reamintim cã în 2015 inflaþia anualã a fost de -0,6% ºi de
-1,5% în 2016, iar pentru finalul acestui an BNR prognozeazã o creºtere a preþurilor de
3,2%, pentru septembrie 2019
nivelul estimat fiind de 3,1%.
La rândul lor, oamenii de
afaceri locali estimeazã cã leul
va avea o evoluþie negativã.
Conform barometrului semestrial privind perspectivele economiei, realizat de Keysfin,
peste 75% dintre respondenþi

„Începând de sâmbãtã dimineaþa la ora 4.30, dispozitivul
Regiei de Drumuri ºi Poduri a
acþionat în permanenþã pe toatã
reþeaua de drumuri ºi poduri a
judeþului Vâlcea.
În câteva rânduri, am fost pe
teren împreunã cu preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea,
domnul Constantin Rãdulescu,
ºi am verificat situaþia utilajelor, situaþia stocului de nisip
antiderapant ºi sare, precum ºi
stocul de carburanþi. În prezent,

putem spune cã se circulã în
condiþii corespunzãtoare pe toatã reþeaua judeþeanã de drumuri
din Vâlcea”, a declarat Nicolae
Vãlimãreanu, directorul RAJDP
Vâlcea.

Preºedintele CJ
Vâlcea: „Avem
o problemã cu
o singurã maºinã,
dar va fi reparatã în
cursul zilei de azi”
Preºedintele CJ Vâlcea a afirmat cã un singur utilaj din cele
ce acþioneazã pe drumurile judeþene este defect, dar cã urmeazã sã fie reparat în cel mai
scurt timp. „Este foarte important ca în aceastã perioadã drumarii sã fie prezenþi la datorie
ºi vreau sã le mulþumesc colegilor mei care stau în frig, pentru ca pe drumurile judeþene sã
se circule bine. Avem o problemã cu o singurã maºinã care se
aflã în bazã, dar va fi reparatã
în cursul zilei de azi ºi vom fi

prezenþi cu toate utilajele la datorie. RAJDP a beneficiat, în
cursul anului trecut, de un sprijin important din partea CJ
Vâlcea – aproape 200 miliarde
lei vechi – , din acest motiv s-a
ºi înregistrat un profit de 10
miliarde. În plus, Regia a avut
multe lucrãri ºi în afara celor de
la CJ, ceea ce sper sã se întâmple în continuare. Pentru acest
an, existã o propunere importantã de buget în ce priveºte
RAJDP, de aceea vreau sã îi liniºtesc pe salariaþii acestei instituþii ºi sã le spun cã sunt alãturi de dumnealor, astfel încât
RAJDP Vâlcea sã rãmânã în
continuare un sprijin important
pentru noi. ªi aceasta, în condiþiile în care multe CJ-uri vor sã
îºi reînfiinþeze regiile pe care le
transformaserã în societãþi comerciale care ulterior au ajuns
în faliment”.
În acest context, preºedintele
CJ Vâlcea le-a mulþumit ºi primarilor care, potrivit opiniei
sale, au conlucrat foarte bine cu
Regia de Drumuri.
www.indiscret.ro

TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI, EDIÞIA a III-a,
cel mai mare eveniment dedicat turismului
din regiunea Olteniei, se va desfãºura
în perioada 9-11 martie 2018, la Craiova
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ârgul de Turism al Olteniei, ediþia a III-a, se
apropie cu paºi repezi.
Evenimentul se va desfãºura
în perioada 9-11 martie 2018,
în incinta Centrului Multifuncþional Craiova.
Interesul expozanþilor a
crescut de la o ediþie la alta,
aºa cum ne-au mãrturisit organizatorii, în momentul de
faþã gradul de ocupare a
spaþiului expoziþional dedicat acestui eveniment este
de 65 %.
ªi-au anunþat intenþia de
a participa un numãr de peste 100 de firme expozante
ºi peste 600 de firme vizitatoare din domeniile: turism, hoteluri ºi pensiuni,
restaurante, baruri ºi cafenele, firme de catering,
companii de transport auto
ºi feroviar, companii aeriene, asociaþii de turism, companii de asigurãri.
Concomitent cu ediþia a
III-a a Târgului de Turism
al Olteniei se va desfãºura Horeca Expo Oltenia, ediia
a II-a, expoziþie de echipamente pentru sectoarele horeca, panificaþie ºi cofetãrie.
Vizitatorii vor descoperi
oferte early-booking, last
minute, pachete turistice pentru litoralul românesc, dar ºi
pentru strãinãtate.
Se estimeazã un numãr de
7.000 de vizitatori, în creºtere cu peste 30% faþã de ediþia anterioarã.
Noutatea anului 2018 este
charter-ul cãtre Antalya cu
plecare din Craiova ce va fi
operat de compania turcã
Atlas Global cu o aeronavã
Airbus 320. Agenþiile de turism care vor fi prezente la
târg au anunþat oferte specia-

le pe perioada târgului pentru aceastã destinaþie.
Nu vor lipsi prezentãri de
locaþii noi deschise, degustãri
specifice anumitor zone turistice, momente artistice
care sã trezeascã interesul
pentru anumite destinaþii.
Horeca Expo Oltenia, ediþia a II-a, ce se desfãºoarã
alãturi de Târgul de Turism,
se defineºte ca un eveniment
dedicat furnizorilor de echipamente, produse, accesorii
ºi servicii care sunt folosite
pentru hoteluri, restaurante ºi
baruri.
Nu vor lipsi cooking showuri organizate de chefi ce-

lebri, demonstraþii de servire ºi degustare a vinului, bartending ºi barista.
Noutatea acestei ediþii este
includerea unei secþiuni noi
dedicate producãtorilor din
segmentul panificaþie, patiserie ºi cofetãrie.
Campania de promovare a
evenimentelor va cuprinde:
campanii la radio (în cele
cinci judeþe ale Olteniei, dar
ºi în judeþele Argeº ºi CaraºSeverin), televiziuni locale,
ziare, dar ºi on-line, prin platforme de social media ºi siteuri specializate, afiºe, flyere,
newslettere, comunicate de
presã, menite sã atragã un

numãr de peste 7.000 de vizitatori.
Un foarte bun instrument
de promovare pentru companiile expozante este Catalogul târgului (conþine prezentarea tuturor companiilor expozante în cadrul târgului ºi
a altor companii care doresc
sã se promoveze în acest catalog). Redactat în format
A5, catalogul va fi distribuit
în cadrul târgului ºi în afara
lui. Tirajul va fi de 1.500 de
exemplare.
Urmând exemplul ediþiei
anterioare, organizatorii vor
pune la dispoziþia vizitatorilor în zilele de sâmbãtã ºi duminicã transport tur-retur,
gratuit, din cele mai îndepãrtate zone ale oraºului pânã la
locul de desfãºurare a evenimentului.

Intrarea vizitatorilor
va fi liberã!

S

ponsor al Horeca
Expo Oltenia este PPD România, iar
partenerul principal al celor
douã evenimente este Selgros România - „Club penwww.indiscret.ro

tru profesioniºti ºi pasionaþi.
De bunãtãþuri“.
Târgul de Turism al Olteniei este organizat de cãtre
PS Multiservices în parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova, Consiliile Judeþene Dolj, Gorj, Vâlcea ºi
Mehedinþi.

Organizator:
PS MULTISERVICES
SRL
Succesul unei afaceri este
dependent de promovare
9 – 11 martie 2018

Program Târg:
Vineri: 10.00 – 18.00
Sâmbãtã: 10.00 – 18.00
Duminicã: 10.00 – 16.00.
Locaþie: Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26
Detalii privind organizarea
celor douã evenimente gãsiþi
pe: www.targdeturismoltenia.ro ºi www.horecaexpooltenia.ro.
Pagini de facebook: Târgul
de Turism al Olteniei ºi Horeca EXPO Oltenia
17 - 23 ianuarie 2018

SC Apavil SA –
recomandãri pentru
protejarea apometrelor
pe frig

P

entru a preveni deteriorarea apometrelor, ca
urmare a temperaturilor
scãzute, vã recomandãm urmãtoarele mãsuri:
- dacã apometrele sunt montate în cãmine, asiguraþi-vã cã
acestea au capacul închis, nu
lãsaþi capacul puþin ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei;
- dacã apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniþe, asiguraþi-vã cã geamurile ºi uºile
sunt închise;
- nu încercaþi sã protejaþi apometrele cu materiale textile
(haine, pãturi etc.), deoarece
acestea pãstreazã umiditatea.
Recomandãm utilizarea polistirenului pentru protejare;
- nu folosiþi focul ºi apa fierbinte pentru a dezgheþa apometrul ºi branºamentul. Încercaþi
sã le dezgheþaþi cu apã cãlduþã.
Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcþionarea
apometrelor la Dispeceratul
societãþii - nr. tel. 0250/
820.010, 0350/802.160.
Conform Contractului privind furnizarea (distribuirea)
apei potabile, canalizarea apei

uzate, menajere ºi meteorice,
precum ºi epurarea acestora în
vederea evacuarii în emisar,
utilizatorii au obligaþia sã ia
mãsuri conform recomandãrilor operatorului, pentru protecþia contra îngheþului a instalaþiilor de mãsurare din
cãminul de apometru, dacã
acesta este amplasat pe proprietatea sa.
De asemenea, în procesulverbal de montaj al apometrului este menþionat: ,,Contorul
rãmâne în grija consumatorului, iar acesta rãspunde de integritatea lui ºi protejarea acestuia împotriva îngheþului.
În cazul în care contorul s-a
defectat din vina consumatorului, acesta va achita costul deteriorãrii, inclusiv lucrãrile de
demontare, reparare, verificare
ºi remontare‘’.
Reparaþia apometrelor constã în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheþ. Fiecare reparaþie a mijlocului de mãsurã
este urmatã de verificarea metrologicã. Aceasta este o condiþie impusã de Biroul Român
de Metrologie.

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.

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Slujbã de pomenire
ºi manifestãri culturale
dedicate poetului
naþional Mihai
Eminescu
L

onale este incontestabil, iar
Eminescu rezumã acest lucru în
câteva idei care sunt valabile ºi
astãzi. Astfel el spune cã: “Biserica rãsãriteanã e de optsprezece sute de ani pãstrãtoarea
elementului latin de lângã Dunãre. Ea a stabilit ºi unificat limba noastrã într-un mod atât de
admirabil, încât suntem singurul popor fãrã dialecte propriuzise; ea ne-a ferit de înghiþirea
prin poloni, unguri, tãtari ºi
turci, ea este încã astãzi singura
armã de apãrare ºi singurul sprijin al milioanelor de români cari
trãiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea ºi ritualele ei poate fi cosmopolit,
socialist, nihilist, republican
universal ºi orice i-o veni în
minte, dar numai român nu e”
(M. Eminescu, Opere, vol. X,
Editura Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureºti,
1989, p. 187).
Mihai Eminescu a plecat mult
prea devreme în ceruri; mult
prea devreme pentru cã mai
avea multe de spus pentru neamul acesta ºi cu toate cã era

de Doru Câplea
Consilier local PNL

conºtient de calitãþile lui scriitoricesc, niciodatã nu s-a mândrit cu acestea, ci smerenia lui
a fost atât de mare, încât pare
de neînþeles pentru noi cei de
astãzi: ”nimãnui sã nu-i abatã
prin minte c-ar fi un geniu”,
mãrturisea Eminescu.
Ne-am rugat ºi astãzi ca în fiecare an ca sufletul lui sã se mângâie în ”Lumina linã a sfintei
slave a Tatãlui ceresc, Celui
fãrã de moarte”, de care sã ne
împãrtãºim cu toþii! Veºnicã sãi fie pomenirea!”
Personalitatea Luceafãrului
poeziei româneºti a fost elogiatã
de actorii George Ivaºcu, managerul ºi fondatorul Teatrului
Metropolis din Bucureºti, ºi
Anghel Damian de la Teatrul
Naþional „I. L. Caragiale” Bucureºti, împreunã cu Arhid.
Prof. Dr. Codruþ-Dumitru Scurtu, soprana Monica Scurtu,prof. Irina Stratulat (pian),
prof. Dorin Farcaº (oboi), care
au interpretat fragmente din lirica eminescianã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

D

Mafioþilor,
luaþi-vã ghearele
de pe aceastã þarã!

ecizia Partidului Social Democrat de a-ºi
da jos pentru a doua
oarã propriul guvern aruncã
din nou þara în haos. Marþi ar
fi trebuit sã aibã loc la Palatul
Victoria o întâlnire între premierul Japoniei ºi primul-ministru al României, însã doar
cu o searã înainte, infractorul
Liviu Dragnea ºi acoliþii sãi din
PSD au decis sã retragã sprijinul politic lui Mihai Tudose,
lãsându-l cu “ochii în soare” pe
premierul Japoniei. Aceastã
decizie face extrem de mult rãu
þãrii, cu siguranþã starea de instabilitate ºi lipsa de respect
arãtat urmând a cântãri foarte
greu în ochii japonezilor, care
sunt unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai þãrii noastre.
În timp ce mafioþii din conducerea PSD se rãfuiesc între
ei pentru putere, tineri maghiari au acoperit stema naþionalã de pe Ambasada României din Budapesta. Este un
eveniment de o gravitate nemaiîntâlnitã, iar Guvernul României era preocupat în luptele intestine de partid, în loc sã

ia mãsurile care se impun!
Toate acestea vin dupã lupta dusã de infractorii din PSD
împotriva ambasadelor strãine care au îndrãznit sã tragã
un semnal de alarmã în privinþa legilor justiþiei! Disperarea
baronilor PSD de a scãpa de
justiþie aduce ºi grave prejudicii de imagine României în
plan extern.
În continuare, preºedintele
PSD, infractorul Liviu Dragnea, încearcã sã arunce vina
pe aºa-zisul “stat-paralel”.
Care “stat paralel”, doamnelor ºi domnilor PSD-iºti?!
Modelul de stat paralel pe care
Liviu Dragnea încearcã sã-l
exporte din Teleorman la nivelul întregii þãri?! Statul paralel al baronului-tractorist
Paul Stãnescu?! Statul paralel al minciunilor ºi manipulãrilor Olguþei Vasilescu?!
Statul paralel al camarilei
PSD, îmbuibatã de contracte
cu statul?!
Nu vrem sã fim o naþie de
hoþi! Ne-am sãturat de voi ºi
de gãºtile voastre de parveniþi
ºi infractori! Plecaþii cu toþii,
nesãtulilor!

Publicitate

uni, 15 ianuarie 2018,
de Ziua Culturii Naþionale, ÎnaltpreasfinþitulPãrinte Arhiepiscop Varsanufie a sãvârºit slujba de pomenire pentru poetul naþional Mihai Eminescu în Catedrala Arhiepiscopalã „Sfântul Nicolae”
ºi în piaþeta Centrului Eparhial,
unde, la iniþiativa Înaltpreasfinþiei Sale, a fost aºezat bustul
poetului, dupã care, în Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul
Calinic, au fost organizate o
serie de activitãþi culturale.
În cuvântul adresat celor prezenþi, intitulat Mihai Eminescu ºi unitatea neamului românesc, Chiriarhul Râmnicului a precizat cã „Mihai Eminescu, poetul neamului românesc
prin excelenþã, este cel care a
pus în versuri ca nimeni altul
dorul de absolut ºi veºnicie.
... Legãtura dintre Biserica
Ortodoxã ºi neamul românesc
Eminescu o considera a fi fundamentalã pentru dãinuirea în
istorie a poporului. Rolul pe
care Biserica l-a avut în dezvoltarea culturii ºi identitãþii naþi-

ACTUALITATE
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ANUNÞ privind scoaterea la concurs
a urmãtoarelor posturi:
8 posturi de electrician:
- 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea
lui Stan;
- 2 posturi la Sectorul Staþie Epurare Ape Uzate Rm.
Vâlcea;
- 2 posturi la Sectorul Bãbeni;
- 1 post la Sectorul Olãneºti;
- 1 post la Sectorul Captare
Tratare ºi Aducþiune Brãdiºor
Rm. Vâlcea, Cheia - Rm. Vâlcea.
Pentru a participa la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele
condiþii:
Condiþii generale
a) Sã deþinã cetãþenie românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul în România;
b) Sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) Sã îndeplineascã vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) Sã deþinã 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 de unitãþile sanitare abilitate;
f) Sã îndeplineascã condiþiile
de studii sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului
scos la concurs;
g) Pentru posturile din Rm.
Vâlcea candidaþii sã aibã domiciliu stabil în Rm. Vâlcea sau
zonele limitrofe, pentru posturile de la Valea lui Stan candidaþii sã aibã domiciliu în orasul
Brezoi sau zonele limitrofe;
pentru posturile de la Sectorul
Bãbeni candidaþii sã aibã domiciliu în oraºul Bãbeni sau zonele limitrofe, pentru postul de la
Sectorul Olãneºti candidaþii sã
aibã domiciliu în oraºul Olãneºti sau zonele limitrofe.
Condiþii specifice
- Studii medii – ºcoalã profesionalã sau liceu cu profil electric cu diplomã de bacalaureat;
- Certificat de calificare profesionalã – în domeniu;
- Permis de conducere categoria B;
- Autorizare ANRE grad II B;

ACTUALITATE

Invitaþie Vernisaj
#InstaPuppets
20 ianuarie, or
a1
7:30,
ora
17
tudio
Teatr
ul Colibri - Sala S
Studio
eatrul

A

nitatea Instagram Craiova sunt
organizatorii deja cunoscutei
expoziþii #InstaCraiova, ajunsã în 2018 la cea de a III – a
ediþie. Utilizatorii cu un profil
public de Instagram sunt provocaþi sã surprindã cadre inspirate din Craiova ºi din jurul oraºului, apoi sã urce fotografiile
pe reþeaua socialã, utilizând
hashtag-ul #InstaCraiova.
100 dintre cele mai expresive
fotografii vor fi selectate ºi expuse în luna mai a acestui an, la
Teatrul Colibri. Cei mai creativi
instagrameri vor fi invitaþi la
evenimente organizate special
pentru ei ºi vor fi rãsplãtiþi cu
diverse premii.
Din august 2016, de la începerea proiectului fotografic,
pânã în prezent, hashtag-ul #InstaCraiova a adunat aproape
6.000 de fotografii. 100 de fotografii au fost expuse în fiecare ediþie, în 2016 de la 37 de
instagrameri, iar în 2017 de la
48 de instagrameri.
Proiectul fotografic #InstaCraiova a fost nominalizat în
2017 la Premiile Webstock, categoria Social Media Projects.

Publicitate

sociaþia April Hub împreunã cu Comunitatea
Instagram Craiova ºi
Teatrul pentru copii ºi tineret
Colibri vã invitã la vernisajul
expoziþiei de fotografie #InstaPuppets, sâmbãtã, 20 ianuarie, ora 17:30, la Sala Studio a Teatrului pentru copii ºi
tineret Colibri Craiova (Calea
Bucureºti, nr. 56).
Timp de 8 zile, în cadrul Festivalului Puppets Occupy Street – Air Edition, 9 instagrameri
din Craiova au surprins în fotografii momente din festival.
Ciprian Vlãdulescu, Andreea Melinescu, Mihai Birtu,
Miruna Triþã, Dragoº Mihai
Nuþã, Cãtãlin Marica, Dana
Georgescu, Ana Maria Bebu,
Bianca Gabriela Idu vor expune 60 de fotografii în prima ediþie a expoziþiei #InstaPuppets.
Expoziþia va fi deschisã în
perioada 20 ianuarie – 15 februarie 2018, în intervalul orar:
10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00,
de luni pânã sâmbãtã, iar duminica în intervalul 10:00 – 13:00.
Intrarea este liberã.
Asociaþia April Hub ºi Comu-
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26.01.2018 ora 1200
29.01.2018ora 1500
30.01.2018 ora 1500
31.01.2018 ora 1500
05.02.2018 ora 0900
05.02.2018 ora 1200
06.02.2018 ora 0900
07.02.2018 ora 1500
09.02.2018 ora 1000

Sau
- Sã îndeplineascã condiþiile
de calificare profesionalã acceptabile pentru obþinerea în
perioada de 6 luni a autorizãrii
ANRE (conform Ordinului 11/
2013 ANRE);
Pentru verificarea încadrãrii
în condiþiile de calificare profesionalã acceptabile pentru
obþinerea autorizãrii ANRE
(conform Ordinului 11/2013
ANRE), sunt obligatorii urmãtoarele documente:
1. copie dupã actele ºi diplomele de studii;
2. copia integralã a carnetului de muncã.
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 dovedesc efectuarea unor autorizãri ºi copie dupã
carnetul de muncã;
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 acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sãnãtãþii;
f) curriculum vitae, model
European;
g) Recomandare de la ultimul
loc de muncã (constituie avantaj).
Desfãºurarea concursului
Concursul se va desfãºura în
trei etape succesive, dupã cum
urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere va avea loc în 29.01.2018 ora
1500;
- proba scrisã va avea loc în
data de 05.02.2018, ora 0900;
- interviul ºi proba practicã
vor avea loc în data de
05.02.2018, ora 1200.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune actele pentru dosarul de concurs este

26.01.2018, ora 1200, la sediul
APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str.
Carol I, nr. 3-5.
Concursul constã în probã
scrisã, interviu ºi probã practicã ºi se va desfãºura la Sectorul
Staþie Epurare Rm. Vâlcea, str.
Nistor Dumitrescu, nr.23, Rm.
Vâlcea.
Tematica ºi bibliografia
Tematica
Domeniul tematic Electrotehnicã:
Manualele ºi cãrþi din literatura tehnicã de specialitate;
Domeniul tematic Legislaþie:
Legile ºi reglementãrile aprobate prin hotãrâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul
Oficial al României.
Reglementãrile ANRE (regulamente, coduri etc.), aprobate
prin Ordin al preºedintelui
ANRE, sunt publicate pe pagina
de INTERNET a
ANRE www.anre.ro ºi pot fi
descãrcate gratuit.
Domeniul tematic Norme
tehnice:
Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preºedintelui ANRE, sunt
publicate pe pagina de
INTERNET a ANRE www.anre.ro ºi pot fi descãrcate gratuit.
Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripþie energeticã) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de
Documentare în Energeticã
ODE, Bd. Energeticienilor 8,
sector 3, telefon 021-346.27.69,
021-346.27.04.
Bibliografie
1. Legea nr. 123 din
10.07.2012 publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 485
din 16.07.2012
2. Ordinul ANRE nr. 11 din
13.03.2013 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 152 din 21.03.2013, modificat prin Ordinul ANRE nr.
116 din 20.12.2016 publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 9 din 05.01.2017
3. Normativ I-7/2011, Ordin
MDRT
Informaþii suplimentare la
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi,
orele 0700 – 1530 ; vineri, orele
0700 – 1300.
Calendarul concursului:

termenul limitã pentru depunerea dosarelor de concurs de cãtre candidaþi
selecþia dosarelor de concurs ºi afiºarea rezultatelor selecþiei dosarelor
termenul limitã pentru depunerea contestaþiilor privind selecþia dosarelor
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezultatelor acestora
proba scrisã
interviul ºi proba practicã
afiºarea rezultatelor
termenul limitã pentru depunerea contestaþiilor
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezultatelor finale la sediul APAVIL
ºi pe site-ul www.apavil.ro
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

ªi de la mine
pentru Gicã Popescu!

D

ezbatere aprinsã ca de
la tribuna ONU. O, nu!
Infracþiunile pentru
care Gicã Popescu a fost condamnat nu pot fi uitate, chit cã
e prins într-un joc mai ceva ca
pe Nou Camp. Corul celor neînduplecaþi ºi cu memorie cât
casa reprezintã 41 la sutã din
totalul microbiºtilor care ºi-au
exprimat opinia în ancheta GSP.
O, nu! Încetaþi râca, Gicã Popescu ºi-a ispãºit pedeapsa pentru care a fost condamnat ºi cu
asta a ºters perioada compromiþãtoare a trecutului sãu. Corul
fanilor, pentru a împrumuta un
termen din fotbal, reprezintã 59
la sutã din totalul celor dispuºi
sã se pronunþe pe site-ul gazetei. Indiferent de cum balanseazã raportul dintre da ºi nu, disputa riscã sã depãºeascã rãzboiul de peste o sutã de ani, izbucnit în 1339. Ba chiar toate rãzboaiele însumate pânã în veacul vecilor. O lume împãrþitã
ireconciliabil în douã nu poate
fi lipitã la loc nici cu cel mai
teribil adeziv. A invoca speþa
înseamnã a bate apa în piuã
pânã seacã fântânile. Au fãcuto procurorii, au finalizat-o judecãtorii. Peste Dosarul Transferurilor s-a lãsat noaptea. Nimic mai pregnant, nimic mai
banal: ºi voi aveþi dreptate, cei
ce l-aþi luat pe ”nu” în braþe, ºi
voi, ceilalþi, care aþi trecut de
partea lui ”da”. ªi de la mine
pentru Gicã Popescu! Numit
consilier al prim-ministrului Tudose, olteanul nostru va trebui
sã coordoneze pregãtirile pen-

HCM Râmnicu Vâlcea,
victorie în faþa
Mãgurii Cisnãdie
H

CM Râmnicu Vâlcea
îºi pãstreazã locul 2
în Liga Florilor ºi
face paºi importanþi spre Europa, dupã un merituos 21-18
în faþa echipei Mãgura Cisnãdie. Meciul s-a desfãºurat
duminicã, la Cisnãdie, cu începere de la ora 20,00, într-o
salã incendiarã, din care nu
au lipsit aproximativ 200 de
râmniceni.
Potrivit gsp.ro: „Echipa pregãtitã de Aurelian Roºca a ieºit mai motivatã de la cabine.
Portarul austriac Petra Blazek
a fãcut minuni între buturi, iar
responsabilele cu golurile au
fost ucraineanca Irina Glibko
ºi spaniola Marta Lopez. Vâlcea era sigurã de victorie deja
în ultimele minute, desprinzându-se la patru goluri avans.
S-a terminat 21-18, iar olten-

cele rãmân pe locul 2 în clasament. Dupã ce începuse campionatul cu douã înfrângeri, în ultimele 10 etape HCM Rm. Vâlcea a fost învinsã doar de CSM
Bucureºti, trecându-ºi în cont 9
victorii! Cisnãdie rãmâne pe 4,
dar mai are doar un punct avans
în faþa Bistriþei”, noteazã prestigioasa publicaþie.
HCM: Blazek, Ciucã - Glibko 8 goluri, Lopez 6, Vasileuskya 2, Bãcãoanu 2, Adespii 1,
Fernandez 1, Florica 1, Khouildi, Gavrilã, Vukcevic, Krnic,
Badea, Craiu. Antrenori: Aurelian Roºca (principal), Gheorghe Sbora, Ionel Gheorghe.
Recent, profesorul Petre Berbecaru, preºedintele HCM
Râmnicu Vâlcea, a declarat cã
obiectivul pentru 2018 este locul 2 în Liga Naþionalã ºi ºi-a
exprimat speranþa cã în aproxi-

mativ trei ani HCM va ajunge la nivelul echipei Oltchim
Râmnicu Vâlcea, campioana
de suflet a Vâlcii.
Clasament dupã 12 etape
1. CSM Bucureºti 36 p
2. HCM Rm. Vâlcea 27
3. SCM Craiova 23 (11 jocuri)
4. Mãgura Cisnãdie 22
5. CSM Bistriþa 21
6. Corona Braºov 18 (11
jocuri)
7. HC Zalãu 16 (11 jocuri)
8. Dunãrea Brãila 16
9. CSM Roman 15
10. Danubius Galaþi 12 (11
jocuri)
11. U Cluj-Napoca 11
12. Unirea Slobozia 10
13. Rapid Bucureºti 9
14. CSM Slatina 5
(M.M.)

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã

Râmnicu Vâlcea: O asociaþie
de proprietari, notificatã de Apavil

www.indiscret.ro

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
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 sa aprecieze just aceastã atitudine.
Asociaþia de proprietari a
fost deja notificatã, urmând ca
acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din cadrul asociaþiei de
proprietari care va fi debranºatã sunt rugaþi sã înþeleagã
necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri”, anunþã SC
Apavil SA.

Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel:
0251.562.674
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
Publicitate

„Din cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând
servicii furnizare apã potabilã ºi
canal, SC APAVIL SA a decis
sistarea alimentãrii cu apã în
cazul Asociaþiei de Proprietari
Bloc 66, Sc. B, de pe strada Florilor din municipiul Râmnicu
Vâlcea, inclusã în categoria
clienþilor rãu-platnici, care înregistreazã o datorie de
3.713,64 lei, reprezentând 4
luni restanþe.

tru organizarea Campionatului
European de fotbal din 2020. Cã
veni vorba: nu neapãrat pentru
cã e oltean, nãscut la Calafat,
sunt eu de acord cu ceea ce nu
sunt de acord cei 41 la sutã din
postacii GSP. Ci, dacã ar fi sã
aleg, pentru cã în 1997 a ridicat
deasupra capului Copa del Rey.
Apropo, ce-ar fi sã punem aceeaºi întrebare, dacã Gicã Popescu aºa ºi pe dincolo, ºi Regelui
Juan Carlos? ªi celor de la PSV
Eindhoven, ºi celor de la Galatasaray? Întorcându-ne la proiectul vizând CE 2020, cu minima condiþie ca Baciul sã nu
paseze înapoi, de beneficii se
vor bucura, în egalã mãsurã, ºi
cei cu ”da”, ºi cei cu ”ba”, dat
fiind cã metroul extins pânã la
Aeroportul ”Henri Coandã” nu
va face diferenþa. Bãgatul þãruºului prin gard – ”pentru a deschide uºi la UEFA”, ”pentru a
înlesni anumite facilitãþi” – mi
se pare o speculaþie ieftinã. Pidosnicã! Nicãieri nu se intrã
prin pereþi dacã uºa nu se deschide, nicio mânã nu primeºte
în dar dacã o þii în buzunarul
hainei. De când decenþa este
imputabilã, de când mâna întinsã e sacrilegiu? Înlesnirea de
facilitãþi pentru þara ta a fãcut
din Titulescu un model, abaterea de la principiu a fãcut, din
omul politic de astãzi, o umbrã.
În bagajul sãu sentimental, greu
de dus de cãtre cei slabi, Gicã
Popescu, unul dintre liderii Generaþiei de Aur, a înghesuit nu
mai puþin de 115 selecþii la echipa naþionalã. Ori s-au prescris?

SAVEPETS

17 - 23 ianuarie 2018
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Pârtia Voineasa, închisã, primarul
îºi dã cu ghiocul pe facebook la serviciu
Cel mai frumos ºi mai mare domeniu schiabil
din România, Transalpina Ski Resort, din
Obârºia Lotrului-Voineasa, judeþul Vâlcea,
rãmâne deocamdatã înschis. Speriaþi printre
altele de redevenþa de 250.000 euro pe sezon, stabilitã de Consiliul Local Voineasa,
potenþialii investitori nu s-au prezentat la
licitaþia pentru concesionarea pârtiei, organizatã abia pe 9 ianuarie (!!!), pe SEAP, de
administraþia localã.
de Marielena Popa
n disperare de cauzã,
primarul din Voineasa,
Gabriel Nãstãsescu,
declara, recent, cã se va încerca un contract prin atribuire directã cu firma Acomin Deva, aceeaºi care a
construit pârtia ºi care a ºi
exploatat-o, din 2012, când
a fost datã în folosinþã.
Deºi promitea cã în jurul
datei de 12 ianuarie va oferi
informaþii noi în legãturã cu
aceastã situaþie, Nãstãsescu
„s-a dat la fund”, vorba românului.

Î

Marþi, 16 ianuarie, jurnaliºtii
de la Indiscret în Oltenia l-au
cãutat insistent, atât la telefonul
fix al primãriei, cât ºi pe telefonul sãu mobil, dar primarul nu
a binevoit sã rãspundã.
Însã, în aceeaºi zi, la ora
10.53, deci, în timpul serviciului, acesta îºi posta pe pagina de
facebook un quiz penibil cu urmãtorul text: „Gabriel Nãstãsescu: 34 de milioane de euro, fonduri ale statului român. (...) Sã
ciocnim un pahar pentru o viaþã lungã ºi fericitã” (vezi print
screen).
Cã în cazul primarului PSD
din Voineasa este vorba despre

nepricepere, nu ar mai fi o noutate, însã situaþia pare mult mai
gravã.
Transalpina Ski Resort, o investiþie de 34 de milioane de
euro, fonduri ale statului român, a fost datã în folosinþã la
sfârºitul anului 2012. De
atunci, este pentru prima datã
când pârtia rãmâne închisã, din
cauza unor bâlbâieli birocratice ºi a faptului cã beneficiarul,
Primãria Voineasa, nu a fost în
stare sã gestioneze aceastã stare de fapt.

Nãstãsescu
Gabriel
Gabriel Nãstãsescu

Indiscreþii
de Vâlcea

Cristos a Înviat,
pe pârtie
Deºi la pârtia de la Obârºia Lotrului, acum închisã,
zãpada este consistentã, Primãria Voineasa nu pare sãºi fi dat seama. Pe portalul
instituþiei „troneazã” sau
mai bine zis „treneazã” un
anunþ cu urmãtoarea informaþie: „Urmare a postarilor
pe site-urile de socializare,
Primaria Voineasa, va informeaza ca, deschiderea sezonului de schi la Domeniul
schiabil Voineasa-Ski
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Ressort Transalpina va avea
loc dupa indeplinirea procedurilor legale de atribuire a
serviciilor de administratre
si totodata stratul de zapada
va permite functionarea”.
Mãi bãieþi, gata cu „Cristos
a Înviat!” A nins!!!!!
+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

HCM are nevoie
de sponsori
Petre Berbecaru, preºedintele HCM Râmnicu Vâlcea, spune cã în aproximativ trei ani tânãra echipã de
handbal a municipalitãþii ar
putea ajunge la nivelul legendarei Oltchim. Pasul decisiv spre Europa ar fi, în
opinia profesorului Berbecaru, clasarea pe locul doi
în Liga Naþionalã. Asta ar
atrage ºi sponsorii de care
HCM are atât de multã nevoie. Principalul finanþator
este Primãria Râmnicu Vâlcea.

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

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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Întrebat cum comenteazã
scandalurile ce par fãrã sfârºit între Dragnea ºi premieri,
un parlamentar PSD de Vâlcea zice, aºa, cu mâna la
gurã: „Evident, nu ne convin. Noi le spunem, dar cine
ne ascultã?”

Publicitate

Cine îi ascultã?

