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ADMINISTRAÞIE

CLM Craiova,
forul respingãtorilor
de cereri pentru Oblemenco
Încă un lo
ori s-a s
trâns la uşa primăriei Cr
aio
v a pentr
u a cer
e
lott de dorit
doritori
strâns
Craio
aiov
pentru
cere
dr
ep
ZN-ul” municipalităţii
re
ptt de joc pe „O
„OZN-ul”
Deºi n-are gazon
decent nici mãcar deo echipã, Craiova e
asaltatã de cereri de
joc pe Oblemenco. Nu
mai puþin de cinci
entitãþi au depus
solicitãri oficiale la
primãrie, prin care cer
dreptul de a evolua în
meciuri oficiale în pe
stadionul nou construit în Bãnie. Cluburi
de liga a III-a ºi a IV-a,
ba chiar ºi-un club
sportiv ºcolar vor sãºi trimitã echipierii sã
facã ºtafeta cu de-alde
Mitriþã ºi Bancu pe
gazonul greu încercat
de la Ciupercã.
de Nicuºor Fota

C

um precedentele douã
solicitãri pentru a juca
meciuri pe Oblemenco
au fost respinse, nu tocmai
uzual, printr-o hotãrâre de con29 august - 4 septembrie 2018

siliul local, edilii craioveni sunt
acum siliþi sã respecte „tradiþia”
ºi sã punã pe ordinea de zi orice fel de cerere similarã. Aºa se
face cã ºi la ºedinþa ordinarã din
august a apãrut un proiect de
hotãrâre de acest gen.
Executivul primãriei a bãgat
solicitãrile în discuþia consilierilor locali, la pachet, direct cu
propunere de respingere. „Art
1.Se resping cererile nr.101716/
26.06.2018 a Clubului Sportiv
FC ªtiinþa Malu Mare,
nr.102140/26.06.2018 a Asociaþiei Sportive Jiul Podari, nr.
103212/28.06.2018 a A.C.S.Metropolitan Iºalniþa,
nr.103628/28.06.2018 a A.C.S.
Orãºenesc Filiaºi ºi nr.105656/
02.07.2018 a Clubului Sportiv
ªcolar Craiova, cu privire la
folosirea Complexului Sportiv
Craiova - Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, bdul. ªtirbei Vodã, nr. 38. Art.2.
Primarul Municipiului Craiova,
prin aparatul de specialitate:
Serviciul Administraþie Publicã
Localã, Direcþia Patrimoniu,
Clubul Sportiv FC ªtiinþa Malu

Mare, Asociaþia Sportivã Jiul
Podari, A.C.S.Metropolitan
Iºalniþa, A.C.S.Orãºenesc Filiaºi ºi Clubul Sportiv ªcolar
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri”, se aratã în proiectul de
hotãrâre suspus aprobãrii plenului CLM.

Primãria Craiova:
Gazonul nu rezistã
Municipalitatea îºi motiveazã refuzul prin starea actualã a
gazonului de pe stadionul Oblemenco, starea care a devenit
deja sursã de glume, de la inaugurarea arenei încoace. „Deoarece la aceastã datã gazonul nu
se prezintã conform aºteptãrilor
în raport cu: nivelul arenei, operaþiunile de întreþinere efectuate, gradul de profesionalism al
celor care au asigurat asistenþa
tehnicã (societatea S.G.L. B.V.
din Olanda), orice mãrire a frecvenþei de folosire conduce la deterioararea mai rapidã ºi evidentã a acestuia. În concluzie la cele
prezentate, considerãm cã acor-

darea unui drept de folosinþã
acestor entitãþi sportive, prin
exploatarea excesivã a suprafeþei de joc, poate conduce la deteriorarea prematurã a gazonului ºi pierderea garanþiei obiectivului Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, propunerea executivului fiind aceea de
a nu da curs solicitãrilor”, se
aratã în raportul întocmit de
funcþionarii Direcþiei Patrimoniu al primãriei Craiova.

Normã la stadion:
110 minute
la douã sãptãmâni
Edilii pluseazã, scoþând la
înaintare restricþiile de folosire a gazonului impuse de constructor, restricþii care, fie vorba între noi, nu au asigurat
pânã la aceastã orã o suprafaþã
de joc mãcar decent pe stadionul inaugurat anul trecut.
„Conform recomandãrilor constructorului pentru suprafaþa
gazonatã, pe durata exploatãrii regulare aceasta se va folosi
cu precãdere doar în meciurile

oficiale, cu o medie de 110
minute / eveniment ºi o pauzã
între evenimente de cel puþin
15 (cincisprezece) zile; totodatã este transmis cã maximul de
folosire a suprafeþei gazonate
pentru evenimente sportive
este admis la 180 ore, perioadã dupã care, independent de
operaþiunile agrotehnice practicate, aceasta nu va mai corespunde la standardele de calitate cerute de UEFA/FIFA. Organizarea de evenimente sportive pe suprafaþa de gazon, la
un interval mai mic decât cel
recomandat de cãtre constructor, conduce la pierderea garanþiei acordate de cãtre acesta beneficiarului - Municipiul Craiova, iar în cazul deteriorãrii,
toate costurile privind refacerea sau înlocuirea gazonului
vor fi suportate de cãtre autoritatea publicã localã”, se mai
aratã în raportul care aminteºte, de altfel, ºi corespondenþa
intensã pe care municipalitatea
o poartã cu constructorul ºi cu
reprezentanþii CNI pe tema stãrii gazonului.
www.indiscret.ro

3

DEZVÃLUIRI
sediu, soliciþi sediu. Noi suntem
împotriva modalitãþii în care sa acþionat de la început, cu reacredinþã faþã de Colegiul «Odobleja»”, declara Veronica ªerban, profesor în cadrul Colegiului „ªtefan Odobleja”.

... poliþiºtii
au executat
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La Liceul Odobleja
se predã... circul!
Reprezentanþii unui
liceu craiovean au
intrat, cu Poliþia, în
clãdirea unui alt liceu
din oraº. Nu este un
banc, ci doar un alt
episod din scandalul
dintre reprezentanþii
Liceului „Voltaire” ºi
cei ai Colegiului „ªtefan Odobleja”, asmuþiþi
unii împotriva celorlaþi
de incompetenþa
administraþiei locale
de a gãsi o soluþie
realã pentru o problemã deloc uºoarã.
de Dan Olteanu

R

ãzboiul dintre reprezentanþii celor douã unitãþi
de învãþãmânt dureazã
de mai multe luni, la mijloc fiind vorba despre un corp de clãdire care aparþine Colegiului
„ªtefan Odobleja”, dar care a
fost dat în administrare, printro hotãrâre a Consiliul Local
Craiova, cãtre Liceul „Voltaire”,
cu destinaþia de sediu. De vinã
pentru situaþia creatã sunt însã
autoritãþile locale care, în loc sã
vinã cu o soluþie realã ºi de duratã, au preferat calea uºoarã,
punând într-o situaþie dificilã
ambele tabere.

Consilierii au votat...
În cadrul ºedinþei de la finawww.indiscret.ro

lul lunii iunie, consilierii locali
PSD+ALDE au decis, în ciuda
argumentelor formulate de reprezentanþii Colegiului „ªtefan
Odobleja”, sã dea în administrarea Liceului „Voltaire” un
corp de clãdire unde funcþionau
mai multe laboratoare. Decizia
a stârnit revolta profesorilor de
la „Odobleja“, care spuneau cã
astfel este afectat grav procesul
de învãþãmânt. „Au votat pentru distrugerea Colegiului, cu
încãlcarea gravã a articolului 20
din Legea educaþiei, care spune
cã administraþia localã are obligaþia sã ne asigure condiþii optime pentru desfãºurarea procesului educativ. Acest act ne va
obliga pe noi sã murim. La
«Odobleja» existã trei corpuri
de clãdire, care sunt folosite de
elevii noºtri, douã la capacitate
maximã, de dimineaþa pânã seara, iar al treilea care a fost prins
într-un proiect pe fonduri europene. A fost reabilitat ºi echipat
în întregime ºi avem obligaþia
sã-l pãstrãm pânã în 2020. Sunt
laboratoare subdimensionate,
au 40 de metri pãtraþi, iar noi
avem o medie de peste 25 de
elevi la clasã, deci nu pot fi folosite ca sãli de clasã. (...) Ne
pare rãu cã Liceul «Voltaire»
este în aceastã situaþie. Nu avem
nimic împotriva lor. Ei au fãcut
o solicitare normalã: rãmâi fãrã

Dupã votul consilierilor, între cele douã tabere au avut loc
mai multe întâlniri ºi discuþii
legate de procesul de predareprimire al clãdirii, dar acestea
nu au dus la nicio soluþie. Astfel cã, fluturând hotãrârea de
consiliu, reprezentanþii Liceului
„Voltaire” s-au prezentat, la începutul acestei sãptãmâni, în
curtea Colegiului „ªtefan Odobleja” ºi, sprijiniþi de poliþiºtii
locali, au intrat în clãdirea care
le-a fost atribuitã sub privirile
neputincioase ale cadrelor didactice ale colegiului. „Se procedeazã la spargerea clãdirii, o
acþiune ilegalã deoarece clãdirea se aflã în litigiu. Documentul cu care au venit ei este, în
opinia noastrã, lovit de nulitate. În clãdire existã obiecte de
patrimoniu, obiecte de inventar
ºi obiecte personale ale cadrelor didactice, precum ºi documente oficiale. Nu ºtim ce se va
întâmpla cu ele”, a precizat unul
dintre profesori.
Chiar dacã, pentru moment,
reprezentanþii Liceului „Voltaire” au reuºit sã intre „noul sediu”, lucrurile sunt departe de a
se fi lãmurit deoarece reprezentanþii Colegiului „ªtefan Obobleja” s-au adresat instanþei,
cãreia îi cer sã anuleze Hotãrârea Consiliului Local Craiova.
Ce se va întâmpla dacã, în plin
an ºcolar, magistraþii vor decide sã le dea dreptate, iar clãdirea va reveni în administrarea
Colegiului? Este o întrebare dificilã, dar pe care reprezentanþii municipalitãþii par sã nu o ia
în considerare.

Situaþia Liceului „Volt
aire” este un emblema
ticã pentru
modul în care adminis
traþia craioveanã alege
sã trateze cel
mai important segment
de
corp profesional de elitã mografic al Craiovei, copiii, ºi un
al urbei, dascãlii. Mimâ
nd cã le rezolvã problemele, Prim
ãria nu face decât sã înc
aiere dascãlii
între ei ºi sã priveze ele
vii de condiþii decente în
care aceºtia
sã înveþe. Mai mare gri
jã au aleºii noºtri de arh
iva proprie ºi
de cea a judecãtoriei Cr
aiova, pe care le adãpost
esc ilegal în
sediul fostei ªcoli 35, îns
ã
articol pe larg în sãptãm despre acest subiect va urma un
ânile care urmeazã. Es
te îngrijorãtoare, însã, inapetenþa
societãþii civile din Cr
aiova în a se
implica în aceastã prob
lemã, semn cã oraºul est
e deja muribund... Pãcat de trecutul
Craiovei ºi de memoria
un
unii încã în viaþã, care
s-au chinuit ani de-a rân or edili,
dul sã facã
din Craiova un pol educ
aþional al României!
29 august - 4 septembrie 2018
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POLITICÃ

D

eputatul PNL de Vâlcea, Cristian Buican,
susþine cã Ministerul
Muncii pregãteºte abrogarea
prevederii legale care le permite celor care au locuit 30 de ani
în zone poluate sã se pensioneze mai devreme cu doi ani, fãrã
penalizare. În cazul în care va
fi aplicatã, acestã mãsurã îi va
afecta ºi pe locuitorii Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum
ºi pe cei care domiciliazã pe o
razã de opt kilometri în jurul
oraºului.
„Analiza Proiectului de Lege
privind sistemul public de pensii de pe site-ul Ministerului
Muncii (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/52102018-08-09-proiect-lege-privsistemul-public-pensii) dezvãluie un scenariu sumbru pentru
râmniceni: PSD pregãteºte abrogarea prevederii legale care le
permite celor care au locuit 30
de ani în Râmnic sã se pensioneze cu 2 ani mai devreme, fãrã
penalizare. Astfel, în ciuda propagandei PSD care anunþã lapte ºi miere pentru pensionari,
odatã cu aceastã nouã lege a

Deputatul Buican: „PSD taie
dreptul râmnicenilor de a ieºi la
pensie cu doi ani mai devreme”
pensiilor râmnicenii ºi vâlcenii
din jurul municipiului pierd un
drept câºtigat cu greu”, anunþã
parlamentarul liberal.

al vâlcenilor. Tãcerea lor dovedeºte cã pur ºi simplu au furat
aceastã idee exclusiv pentru
imagine ºi cã nu îi intereseazã,
absolut deloc, de soarta cetãþenilor pe care ar trebui sã îi reprezinte în Parlament”, a mai
declarat deputatul Buican.

”Noua Lege
a pensiilor afecteazã
dreptul vâlcenilor”
Buican susþine cã va milita în
continuare ca acest drept sã se
pãstreze ºi criticã actuala putere pentru cã pãstreazã tãcerea pe
aceaestã temã:
„Noua Lege a pensiilor prezentatã de doamna Olguþa Vasilescu afecteazã negativ dreptul vâlcenilor de a se pensiona
anticipat cu 2 ani, fãrã penalizare, dacã au locuit 30 de ani în
municipiul Râmnicu-Vâlcea ºi
împrejurimi. Acest drept câºtigat cu greu în anul 2017, în
urma demersurilor parlamentare ale subsemnatului, reprezenta o compensaþie normalã pentru râmniceni, pentru cã toatã
viaþa au trãit într-un mediu poluat. Acum, vedem într-un document oficial cum cei de la
PSD, în frunte cu Lia Olguþa

Ce prevedea legea

Vasilescu, taie pur ºi simplu
acest drept al râmnicenilor, fãrã
nicio explicaþie ºi fãrã nicio justificare. Când acest Proiect de
Lege va ajunge în Parlament,
voi depune un amendament ca
acest drept sã se pãstreze. Sã îi

vãd atunci pe cei care pe nedrept
se laudã cu aceastã iniþiativã
cum vor vota. Observ cã acum
nu scot un cuvânt despre faptul
cã noua Lege a pensiilor, promovatã de partidul politic din
care fac parte, abrogã un drept

Legea a intrat în vigoare în
iunie 2017. Conform textelor
adoptate, „persoanele care au
locuit cel puþin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã datoritã extracþiei ºi prelucrãrii minereurilor neferoase
cu conþinut de cupru, plumb,
sulf, cadmiu, arseniu, zinc,
mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice ºi/ sau de cocs metalurgic, precum ºi a emisiilor
de amoniac ºi derivate, respectiv Baia Mare, Copºa Micã,
Zlatna, Târgu Mureº, Slatina,
Turnu Mãgurele ºi Râmnicu
Vâlcea, pe o razã de 8 km în
jurul acestor localitãþi, beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fãrã
penalizare”.

Olãneºti -Vâlcea: Campanie de identificare,
sterilizare ºi vaccinare a câinilor
Primãria Olãneºti cautã soluþii pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân care populeazã de mulþi
ani staþiunea. Primarul Sorin Vasilache susþine
cã aceastã invazie provine din comunele limitrofe precum ºi din cele ºapte localitãþi componente ale oraºului. Edilul spune cã în prezent
se deruleazã o campanie de identificare, sterilizare ºi vaccinare a câinilor ºi îi roagã pe cetãþeni sã fie receptivi la acest demers.
de Marielena Popa

Publicitate

„Avem un contract de
prestari servicii încheiat cu o
firmã autorizatã ºi suntem în
discuþii cu încã o firmã. Câinii
sunt capturaþi ºi pleacã la padocul din Feþeni. Animalele
abandonate sunt aduse din co-

munele limitrofe, dar ºi din
cele ºapte localitãþi componente ale Olãneºtiului, profitânduse de faptul cã în centrul staþiunii sunt unitãþi hoteliere. Am
instalat camere de luat vederi
ºi supraveghem pe cât putem
acestã dinamicã. Intenþionãm
ca, în perspectivã, sã construim

la Olãneºti ºi un adãpost de
câini”, susþine primarul. Potrivit lui Sorin Vasilache, la ora
actualã în Olãneºti se deruleazã o campanie de identificare,
sterilizare ºi vaccinare a câinilor. Angajaþii cabinetului individual se deplaseazã la locuinþe dar existã un spaþiu special
amenajat în Olãneºti-Sat, spune acesta.
„Îi rog pe cetãþeni sã fie receptivi la aceastã campanie pentru cã este spre binele tuturor.
De asemenea, le adresez celor
care hrãnesc cu sacii câinii vagabonzi sã înþeleagã cã locul
acestor animale nu este pe
strãzi”, a mai spus edilul.

29 august - 4 septembrie 2018
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La sfârºitul anului 2020 vom vorbi 5
de cea mai performantã guvernare POLITICÃ
Alina Tănăsescu, deput
at PSD de Dol
j:
deputat
Dolj

D

eputatul PSD de Dolj,
Alina Tãnãsescu, a
avut o vacanþã parlamentarã activã. Deputatul social-democrat a avut în aceastã
perioadã, în care legislativul
este în vacanþã, diverse întâlniri
cu cetãþenii din judeþ. „Am încercat sã le explic oamenilor
care ne-au acordat votul în
2016, ºi nu numai, cã programul de guvernare al PSDALDE este unul performant ºi
cã pânã în 2020 ne vom þine
toate promisiunile fãcute în
campania electoralã. Dovada
celor spuse de mine o reprezintã
creºterea economicã din aceastã perioadã, creºterile de salarii ºi pensii precum ºi faptul cã
ºomajul este în scãdere ajungând la un minim istoric de
3,48 la sutã. Sunt ferm convinsã cã la sfârºitul anului 2020
vom vorbi de cea mai performantã guvernare”, a spus Alina Tãnãsescu. „Cum sunt membru în Comisia de modificare a
legilor justiþiei, le-am vorbit oamenilor ºi despre acest proiect
legislativ mult mediatizat. Mo-

dificãrile la cele trei legi ale justiþiei s-au fãcut pentru a oferi
rãspunsuri la problemele ºi nevoile curente ale sistemului judiciar. Cele mai multe dintre
propuneri sunt venite de la CSM
sau asociaþiile profesionale ale
magistraþilor. Aceste modificari
la legile justiþiei sunt primele
care se desfãºoarã într-o procedurã parlamentarã transparentã,
cu implicarea tuturor pãrþilor
interesate”, a precizat deputatul
social-democrat. „O altã lege
importantã votatã de majoritatea PSD-ALDE este cea privind
tichetele culturale. Acestea vor
putea fi utilizate pentru achiziþionarea de cãrþi, manuale ºcolare, albume muzicale, filme, în
orice format. Nivelul maxim al
sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depãºi suma de 150 de lei pentru
tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment pentru cele acordate ocazional. Salariaþii vor primi tichetele culturale începând cu 1
ianuarie 2019”, a precizat deputatul PSD.

Primãria Craiova
susþine cultura!
A

rtiºti din 18 þãri îi aºteaptã în aceste zile pe
craioveni, în toate colþurile oraºului! Festivalul internaþional Puppets Occupy Street, organizat de Teatrul Colibri
ºi finanþat de Primãria Craiova, reuneºte sute de evenimente oferite gratuit ºi desfãºurate
concomitent în 21 de spaþii din
oraº!
Copii mai mari sau mai mici,
dar ºi pãrinþi ºi bunici sunt aºteptaþi zilnic pe strãzi, în parcuri ºi pieþe publice, la ateliere
de creaþie, concerte, parade,
expoziþii, proiecþii video sau
alte momente speciale.
Evenimente-reper: petrecerea de la piscina Water Park
Craiova de vineri, 31 august ºi
parada pãpuºilor gigant de
sâmbãtã, 01 septembrie 2018.
Mai multe detalii: pe pagina
de facebook a festivalului ºi pe
site-ul www.primariacraiova.ro.

Primãria Craiova
susþine cultura!
www.indiscret.ro
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CULTURA

de Virgil Dumitrescu

Ni s-a urât cu binele?

U

itându-mã la marea
nebunie din Piaþa Victoriei, vineri, 10 august, am avut senzaþia cã iadul a coborât pe pãmânt. De
înþeles, potrivit noilor coduri
de raportare, am înþeles perfect. Niºte descreieraþi, pe lângã cei ce veniserã sã demonstreze paºnic, i-au caftit pe jandarmi. Jandarmii, trimiºi sã
asigure paza ºi ordinea, au replicat prin lovituri de bastoane ºi gaze de luptã. Încã un pic
ºi am fi vorbit de un rãzboi civil în toatã regula. Cine îºi închipuie cã dupã nebunia din 10
august s-a pus punct, ori e naiv,
ori nu intuieºte scenariul. Ce
sã ascundã aceastã nouã reînvestire – Piaþa Victoriei?! Ori
de câte ori, tânãr ºi neliniºtit
fiind, încercam sã ies din rând,
ai mei mã potoleau cu vorbe
de duh: ”þi s-a urât cu binele”,
”te mãnâncã-n cur”. Apoi se
întâmpla câte ceva dureros ºi
meschin de ne rãvãºea pe toþi.
Ce ar putea sã ne rãscoleascãn prezent? Sã zicem, ca oameni de-ai pãmântului, un cutremur. Gheorghe Mãrmureanu, reputat seismolog, e de
pãrere cã zgâlþâiala poate atinge 8 grade pe scara Richter, iar
blocurile din Capitalã, dar ºi
din alte oraºe, sunt prost fãcute. Dacã din punct de vedere
al arhitecturii României postdecembriste sau al Centenarului consacrat Marii Uniri de la
1918, rareori s-a pus semnul
egal între putere ºi opoziþie,
suntem convinºi cã partea aceea de Bucureºti, prãbuºitã, ar
gãsi ambele tabere la fel de

conciliante în a salva ce s-ar mai
putea salva. Ca într-o piesã a
absurdului întins la maxim, închipuiþi-i, dând nas în nas, pe
Ludovic Orban ºi Viorica Dãncilã, pe ªerban Nicolae ºi Cosette Chichirãu, grupul de la
#rezist Declic ºi ”omul în alb”.
…Sau nici atunci? Vama de la
Nãdlac prevãzutã cu zeci de
benzi, fotografiate în China, dar
pe care intrã în România diaspora tricolorã, þine de aceeaºi
nebunie, de acelaºi paroxism,
de acelaºi absurd. Întoarcerea
armelor la 23 august 1944 (document parafat ceva mai târziu)
îºi are obârºia în Ordinul cãtre
Armatã, din 22 iunie 1941,
semnat de Generalul Ion Antonescu. ªi iarãºi, ca într-o piesã
a absurdului întins la maxim,
vremurile se încalecã; Mihai
Fifor, ministrul apãrãrii, atrage
serios atenþia cã serviciul militar este doar suspendat, nu ºi
desfiinþat. Deci, Klaus Iohannis
ordonã: ”Sã luptaþi pentru gloria neamului; Sã muriþi pentru
vatra pãrinþilor ºi a copiilor
voºtri; Sã cinstiþi prin vitejia
voastrã, amintirea lui Mihai
Vodã ºi a lui ªtefan cel Mare, a
martirilor ºi eroilor cãzuþi în
pãmântul veciniciei noastre, cu
gândul þintã la Dumnezeu. Sã
luptaþi pentru desrobirea fraþilor noºtri, a Basarabiei ºi Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieþii ºi cãminurilor batjocorite de pãgânii cotropitori.
Sã luptaþi pentru a ne rãsbuna
umilirea ºi nedreptatea. Muie
PSD!” ªi nu e blasfemie. Mâncatul în cur se ia ºi se propagã
pe ºira spinãrii.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
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indiscretinoltenia@gmail.com

Cod ISSN: 1842-2896
Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL
Redactor-ºef:
COSMIN PRETORIAN
Redactori-ºefi adjuncþi:
MARIELENA POPA
DAN OLTEANU
Secretar de Redacþie:
VIOREL PÎRLIGRAS
Editor coordonator:
VIRGIL DUMITRESCU
Director Marketing Publicitate:
ADELA PRETORIAN
ªef departament Difuzare:
Delia Ghiluþã
29 august - 4 septembrie 2018

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313
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

Biblioteca Judeþeanã
participã la Festivalul
„Puppets Occupy Street“
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” ia parte la
desfãºurarea celei dea V-a ediþii a festivalului Puppets Occupy
Street.
ncepând de duminicã, 26
august, ºi pânã vineri, 31
august, biblioteca gãzduieºte, în sala Marin Sorescu, între orele 20:00-22:00, mai multe proiecþii de film, scurtmetraje realizate în cadrul campaniei
#EUandME. Obiectivul scurtmetrajelor constã în conºtientizarea ºi informarea participan-

Î

þilor cu privire la beneficiile ºi
oportunitãþile oferite de traiul în
Uniunea Europeanã. Totodatã,
participanþilor le-au fost pregãtite numeroase poveºti pe care
Mariana Pachis, coordonatorul
activitãþii, le va ilustra prin tehnica animaþiei în nisip – Sand
Art.
„Puppets Occupy Street este
un festival spectaculos pe care
craiovenii de toate vârstele l-au
îndrãgit încã de la prima ediþie.
Ne implicãm în promovarea
acestui festival pentru cã noi
credem în poveºtile ºi spectacolul grandios pe care ni-l oferã
pãpuºile. Timp de ºase zile, le

propunem tuturor craiovenilor
o serie de scurtmetraje ºi, de
asemenea, momente magice în
compania poveºtilor altfel, gravate în nisip. Le urãm mult succes organizatorilor pentru cã
toatã lumea se aºteaptã la o desfãºurare fabuloasã de culori ºi
veselie”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”.
Festivalul Puppets Occupy
Street se desfãºoarã în intervalul 25 august – 1 septembrie
2018, iar tema ediþiei din acest
an este Pãmântul.

Proiecþie
de film la
Muzeul
Olteniei

S

ecþia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova a organizat
joi - 23 august 2018, la Sala de
Conferinþe a secþiei, din str.
Madona Dudu nr. 14, un nou
modul al proiectului cultural Matineu Muzeal de vacanþã.
Participanþii au avut ocazia de
a viziona documentarul istoric
“Tudor”, filmul artistic “800 de
leghe pe Amazon” ºi “Aladin ºi
lampa fermecatã”.
Reamintim cã acþiunile culturale organizate în cadrul proiectului sunt gratuite!

www.indiscret.ro
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Consiliul Judeþean Dolj
continuã investiþiile în
infrastructura rutierã a judeþului
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a anunþat
marþi (28 august n.red.) semnarea
contractului de execuþie pentru modernizarea unui tronson din
drumul 606C Sârsca –
Sopot – Gogoºu –
Secu – Argetoaia –
limita judeþului Mehedinþi, lucrãrile, cu o
valoare de peste 10
milioane de lei, inclusiv TVA, fiind finanþate
cu fonduri obþinute în
cadrul Programului
Naþional de Dezvoltare
Localã.

C

u aceastã ocazie, Ion
Prioteasa, preºedintele
CJ Dolj, a precizat cã
demersul se înscrie în strategia
investiþionalã a instituþiei penwww.indiscret.ro

tru perioada 2018 – 2020, care
are ca obiectiv prioritar îmbunãtãþirea reþelei rutiere a judeþului. „Aºa cum am menþionat,
pe mãsurã ce intervenþiile noastre majore în sfera sãnãtãþii se
apropie de finalizare, ne-am
propus sã mutãm centrul de
greutate al investiþiilor Consiliului Judeþean pentru a doua
parte a acestui mandat cãtre
domeniul infrastructurii de
transport.
Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã a fost finalizatã ºi a
devenit funcþionalã în acest an,
iar investiþiile în modernizarea ºi
extinderea Unitãþii de Primiri
Urgenþe ºi în reabilitarea interioarã a spaþiilor de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova se aflã ºi ele în stadii avansate, astfel încât putem începe sã
ne concentrãm eforturile ºi resursele cãtre reþeaua de drumuri.
Avem de partea noastrã avantajul finanþãrilor consistente din

surse nerambursabile pentru infrastructura rutierã, care se traduc în contracte deja semnate cu
o valoare totalã de peste 85 de
milioane de euro, cãrora li se
adaugã alte proiecte, selectate
sau aflate în etapa de precontractare, care cumuleazã alte
peste 55 de milioane de euro.
Din aceste fonduri, o parte
semnificativã, de aproape 30 de
milioane de euro, a fost obþinutã de la Guvern, prin patru proiecte depuse în cadrul Programului Naþional de Dezvoltare
Localã. Între acestea se înscrie
ºi modernizarea unui segment
din drumul judeþean 606C, pentru care licitaþia a fost recent finalizatã, astfel încât am putut
semna contractul de execuþie cu
firma care va realiza lucrarea.
Vorbim despre un tronson
important, întrucât el intrã în
componenþa traseului gândit
pentru a asigura accesul cãtre
culele din localitãþile Cernãteºti
ºi Brabova, douã monumente

istorice de interes naþional, pentru care avem aprobate, prin
Programul Operaþional Regional, douã proiecte care vizeazã
restaurarea acestor clãdiri ºi
transformarea lor în puncte
muzeale.
O altã porþiune din acest itinerar cultural-turistic este reprezentatã de drumul DC 120, care
asigurã legãtura între comunele Cernãteºti ºi Gogoºu ºi pe
care Consiliul Judeþean l-a preluat în administrare, de la cele
douã primãrii, în vederea modernizãrii cu fonduri proprii. În
acest caz, procedura pentru atribuirea contractului de lucrãri,
cu o valoare estimatã de aproape 4 milioane de lei, este în plinã desfãºurare.
ªi tot în derulare se mai aflã
o serie întreagã de licitaþii care
vizeazã drumuri judeþene, precum modernizarea DJ 652A,
între comuna Cârcea ºi zona
Aeroportului Internaþional Craiova, reabilitarea celui de-al

doilea tronson al DJ 643D, care
porneºte din Bulzeºti ºi ajunge
la graniþa cu judeþul Vâlcea, sau
modernizarea DJ 542, între Dãbuleni ºi limita judeþului Olt –
aspect care ne îndreptãþeºte sã
credem cã perioada urmãtoare
va fi una intensã în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.
Contractul Modernizare DJ
606C Sârsca – Sopot – Gogoºu
– Secu – Argetoaia - limita judeþului Mehedinþi, tronsonul km
14+320 – 19+100, care asigurã accesul la punctele de interes cultural ºi natural incluse în
circuitul transfrontalier Dolj –
Vratsa, cu o valoare iniþial estimatã la 14.117.170 lei, cu
TVA, a fost atribuit, în urma licitaþiei, societãþii ERPIA S.A.,
la preþul de 10.705.700 lei, cu
TVA, având prevãzutã o duratã
de execuþie de 18 luni.
29 august - 4 septembrie 2018
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Reporter: Doamnã Lavinia Craioveanu, sunteþi
membrã a Comisiei speciale
comune a Camerei Deputaþilor ºi Senatului pentru coordonarea activitãþilor parlamentare necesare pregãtirii Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene din primul
semestru al anului 2019, este
România pregãtitã pentru
preluarea preºedinþiei?
L. Craioveanu: Categoric
DA. ªi pot susþine cu argumente. Pregãtirile au început
încã din septembrie 2017,
când România a organizat
prima reuniune a trio-ului din
care facem parte împreunã cu
Finlanda ºi Croaþia. În luna
ianuarie a acestui an am iniþiat ºi organizat cea de-a doua
reuniune, chiar la Bucureºti,
urmatã de foarte multe întrevederi oficiale având aceeaºi
temã. În luna iulie a fost finalizatã ºi trimisã Secretarului General al Consiliului
Uniunii Europei, spre informarea statelor partenere,
contribuþia þãrii noastre la
programul comun. În al doilea rând s-au intensificat contactele la nivel politic ºi tehnic cu instituþiile europene
(Comisia Europeanã, Parlamentul European ºi, evident,
Secretariatul General al Con-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

C

Ce spun managerii
români?
populaþiei. De asemenea, ei
prognozeazã o creºtere moderatã a numãrului de salariaþi în
domeniul de referinþã.
În industria prelucrãtoare,
managerii preconizeazã, pentru urmãtoarele trei luni, o relativã stabilitate a volumului
producþiei, stabilitate ce se va
regãsi ºi în privinþa numãrului
de salariaþi.
Cuvintele-cheie rezultate
din percepþia integratã a managerilor români sunt, cum
lesne se poate observa, STABILITATE ºi CREªTERE.
Premise bune, aºadar, pentru a pãstra creºterea economicã pe întregul an peste previziunile instituþiilor internaþionale ºi o platformã importantã
pentru a pregãti un an 2019 în
care ritmul creºterii sã fie unul
care sã ne permitã sã creºtem
calitatea vieþii românilor.
Fireºte cã sunt multe lucruri
care trebuie fãcute pentru a
consolida pe termen mediu ºi
lung creºterea economicã.
Sunt binevenite orice avertismente sau critici menite a
ajuta guvernul sã facã acordurile fine necesare optimizãrii
randamentului activitãþilor
economice. Ele sunt utile dacã
au argumente puternice, argumente în spate ºi cu siguranþã
vom þine cont de ele.
Important este cã suntem pe
direcþia bunã!

tre state s-au atenuat ºi eu cred
cã în viitorul apropiat acestea
trebuie sã disparã. Schimbarea
conceptului de Uniune Europeanã, una a coeziunii ºi convergenþei, cu o UE cu douã viteze, în care statele membre sã
fie împãrþite în categorii, ar crea
un disconfort pentru statele din
categoria inferioarã, viteza a
doua, ºi nu ar aduce nimic bun.
Aºadar, susþin categoric o Europã a convergenþei ºi coeziunii, în care politicile adoptate la
nivel European sã aibã în vedere bunãstarea ºi respectarea
drepturilor tuturor cetãþenilor
Europei, cu pãstrarea identitãþii naþionale ºi respectarea valorilor naþionale ºi promovarea
lor în plan european. În al doilea rând, eu cred cã avem nevoie de o Europã a siguranþei,
având în vedere atentatele, fiind necesarã o politicã care sã
garanteze siguranþa cetãþenilor
în interiorul graniþelor. De altfel, aceste douã aspecte se regãsesc printre tematicile propse
de þara noastrã pentru preºedinþia Consiliului Uniunii Europene, alãturi de Europa - actor global în cadrul politicilor la nivel
mondial ºi Europa valorilor comune .
Susþin cu tãrie, aºa cum am
precizat în cadrul dezbaterilor
ºi consultãrilor care au avut loc
pe aceastã temã, cã viitorul UE
trebuie sã rãmânã unul în care
toþi partenerii sã fie egali în
drepturi ºi în luarea deciziei la
nivelul Uniunii ºi consider cã
propunerea legatã de o Uniune
Europeanã cu mai multe viteze
este una care ar putea duce la

Publicitate

a liberal convins cred
cã e foarte important
atunci când analizãm
economia ºi tendinþele ei sã ne
uitãm cu atenþie la percepþia
managerilor asupra dinamicii
economice. Ea reprezintã întotdeauna un barometru corect
asupra stãrii de fapt ºi indicii
temeinice pentru evoluþia economiei pe termen scurt ºi mediu.
Ce spun aºadar managerii
din economia româneascã la
momentul august 2018? Sã
luãm doar câteva domenii
esenþiale:
În domeniul construcþiilor
percepþia integratã a managerilor este cã se va înregistra o
creºtere moderatã a volumului
producþiei, iar în privinþa salariaþilor din acest sector se va
înregistra o creºtere a numãrului locurilor de muncã.
În domeniul serviciilor, potrivit estimãrilor managerilor,
vom avea o relativã stabilitate
în urmãtoarele trei luni, atât din
perspectiva vânzãrilor cât ºi a
numãrului celor angajaþi în
acest domeniu.
În sectorul comerþ cu amãnuntul, managerii aºteaptã,
pentru urmãtoarele trei luni, o
tendinþã de creºtere importantã a activitãþii economice,
semn al unei disponibilitãþi
pentru consum existente ca
urmare a creºterii veniturilor

siliului Uniunii Europene). Aº
vrea sã explicãm foarte clar ce
trebuie sã facã România ca deþinãtoare a preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene. Preºedinþia este deþinutã pe perioade
de 18 luni de grupuri de câte trei
þãri, prin rotaþie, câte ºase luni
fiecare. În prezent, trio-ul este
format de cãtre Bulgaria, Estonia ºi Austria, de experienþa cãrora beneficiem. Aºa cum ºtiþi,
România exercitã preºedinþia
din umbrã, asistând Austria.
România stabileºte programul
general împreunã cu Finlanda ºi
Croaþia, detaliind propria strategie în primele ºase luni ale
anului viitor privind principalele subiecte ºi aspecte majore ce
vor fi abordate de Consiliu, ceea
ce deja s-a ºi întâmplat. Rolul,
pe care þara noastrã îl va deþine
la începutul lui 2019 este de
maximã importanþã. Sã nu uitãm cã trio-ul din care România face parte îºi va derula activitatea în perioada a douã cicluri
legislative, în contextul alegerilor parlamentare europene din
luna mai ºi cã, în mandatul României, se va stabili bugetul ºi
viitorul Uniunii Europei.
Rep.: Vã menþineþi punctul de
vedere exprimat în cadrul consultãrilor de la Craiova? O
Europã cu douã viteze sau o
Europã a coeziunii, convergenþei?
L. Craioveanu: Uniunea
Europeanã a fost creatã pentru
a deveni o putere economicã la
nivel mondial ºi pentru ca cetãþenii tuturor statelor membre sã
aibã un trai mai bun. Pânã în
acest moment discrepanþele din-
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adâncirea discrepanþelor dintre
statele membre ºi poate chiar la
viitoare episoade, gen Brexit,
care nu fac decât sã zdruncine
echilibrul UE ºi sã-i punã în
pericol însãºi existenþa.
Rep.: Are România capacitatea de a organiza aceastã preºedinþie?
L. Craioveanu: În ceea ce
priveºte logistica au fost identificate locaþiile de desfãºurare
ºi a fost stabilit mecanismul de
lucru, având în vedere cã vor
avea loc 1400 de reuniuni formale ºi informale la Bruxelles,
Strasburg ºi Luxemburg, iar în
România vor fi organizate 300
de evenimente în toatã þara. La
Craiova, unul din cele mai importante evenimente, va fi organizarea reuniunii reprezentanþilor industriei europene de
automobile.
În ceea ce priveºte resursa
umanã, 1.700 de funcþionari ºiau început pregãtirea încã din
2017 ºi, în plus, s-a iniþiat un
program-pilot „Voluntari ai Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europei”, un program de internship, care oferã posibilitatea
oricãrei personae sã cunoascã ºi
sã se implice în mecanismele
decizionale la nivelul Uniunii.
Rep.: Ce a fãcut România,
concret, pentru preluarea preºedinþiei?
L. Craioveanu: În primul
rând, ºi-a stabilit prioritãþile,
obiectivele, ºi-a asigurat o preluare foarte rapidã ºi puternicã
a preºedinþiei, ºi-a asigurat infrastructura ºi resursa umanã
necesarã, a stabilit logoul prin
consultãri publice ºi motto-ul –
„Coeziunea, o valoare comunã
europeanã”, în urma unui concurs. Mã bucur cã un elev de 15
ani a fost desemnat câºtigãtor,
relevând cã elevii sunt implicaþi
ºi interesaþi de viitorul Uniunii
Europene. Orice decizie care se
ia la nivelul UE ne afecteazã ºi
www.indiscret.ro

pe noi. Un argument cã România acordã o importanþã deosebitã pentru preluarea ºi exercitarea preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europei este ºi înfiinþarea consiliului interministerial, format din personalitãþi,
specialiºti ºi factori de decizie
importanþi ai þãrii.
Premierul însuºi monitorizeazã atent stadiul pregãtirilor ºi
comunicã permanent opiniei
publice, dar ºi celorlalte instituþii, Parlament, Administraþie
Prezidenþialã, stadiul acestor
pregãtiri.
Am stabilit calendarul urmãtoarelor activitãþi. Totul s-a realizat ca urmare a unor îndelungate dezbateri ºi consultãri la
toate nivelurile.

Rep.: Care a fost rolul dezbaterii de la Craiova de la începutul lunii cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene, la
care aþi participat ºi dumneavoastrã?
L. Craioveanu: Mã bucur cã
aceste dezbateri au avut loc la
Craiova, în zona Olteniei, pentru cã noi trebuie sã avem un
cuvânt de spus în ceea ce priveºte politicile pe care UE le va
adopta. Ne dorim ca cetãþenii
români sã beneficieze de aceleaºi drepturi cu cetãþenii din
oricare alt stat membru. De altfel, în cadrul dezbaterii, am dat
exemplul subvenþiilor pentru
agricultori, care în acest moment sunt diferite între statele
europene ºi i-am cerut ministru-

lui sã susþinã pãstrarea acestor
subvenþii ºi pentru exerciþiul financiar urmãtor ºi egalizarea lor
pentru toþi cetãþenii UE.
Întâlnirea de la începutul lunii august, „Europa convergenþei: Ocupare ºi drepturi sociale“, a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor
Negrescu, cu reprezentanþii autoritãþilor publice locale ºi judeþene, administrative, academice ºi ai cetãþenilor din judeþul Dolj, face parte dintr-o serie
de consultãri iniþiate în luna mai
a acestui an, „Consultãri cetãþeneºti pentru viitorul Uniunii
Europene“, cu scopul dezbaterii liniilor prioritare viitoare ale
proiectului comunitar ºi se înscrie în cadrul general de iniþia-

tivã lansatã la nivel european
ºi asumatã la nivelul statelor
membre. Discuþiile au fost incitante, productive, reieºind
necesitatea armonizãrii politicilor sociale ale tuturor statelor membre, în interesul comun al tuturor. Principalul
beneficiu al aderãrii României la Uniunea Europeanã
reieºit a fost acela al mobilitãþii, fiind importantã consolidarea drepturilor cetãþenilor
români ºi accesul egal ºi nediscriminatoriu la servicii.
Din fericire la nivelul Ministrul Muncii, s-au fãcut progrese esenþiale, România reuºind sã facã progrese. Creºterea salariului minim garantat, atingerea celui mai scãzut nivel al ºomajului sunt
doar câteva din politicile sociale adoptate de ministrul
social-democrat, Lia Olguþa
Vasilescu. Concluziile dezbaterilor naþionale vor fi prezentate în luna octombrie la
Bucureºti. Mai mult decât
atât, vreau sã precizez cã au
loc frecvent astfel de dezbateri, la nivelul comisiilor speciale interministeriale ºi ale
Parlamentului, unde s-a ajuns
la consens politic.
Rep.: Ce importanþã are
pentru noi, ca þarã, acest
mandat?
L. Craioveanu: Numai
faptul cã vor avea loc în þara
noastrã peste 300 de evenimente reprezintã o oportunitate pentru România de a arãta Europei adevãrata valoare. Preºedinþia Consiliului
UE este a României ºi cooperarea ºi colaborarea tuturor
nu poate fi decât în interesul
nostru comun.
Trebuie sã recunoaºtem cã
aceastã responsabilitate va
avea consecinþe pe termen
lung, nu numai la nivelul
imaginii noastre în lume, dar
ºi financiar, strategic sau
chiar turistic. Stadiul pregãtirilor este conform graficului de activitãþi elaborat. De
cât de bine ne vom achita ºi
de acest rol depinde locul
nostru la masa oricãror negocieri viitoare. Suntem pregãtiþi sã ducem la bun sfârºit,
onorabil ºi profesionist, mandatul acordat în premierã
României. Coeziune, armonizare ºi cooperare sunt cheia
succesului în orice întreprindem pentru interesul comun
al tuturor românilor.
29 august - 4 septembrie 2018
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16 strãzi din Cãlimãneºti vor fi
asfaltate cu bani europeni

ECONOMIE

Primãria Cãlimãneºti
va moderniza 16 strãzi
cu fonduri europene.
Primarul Florinel
Constantinescu (PNL)
a declarat cã finanþarea, ce provine dintrun proiect întocmit în
cadrul Programului
Operaþional Regional
(POR), a fost deja
aprobatã.

Euro stagneazã la 4,64 lei

C

reºterea ofertei de valutã din partea exportatorilor ºi de la nivelul caselor de schimb, dar ºi reducerea plasamentelor în dolari, dupã discursul moderat al
preºedintelui Fed, Jerome Powell, þinut la întâlnirea ºefilor
marilor bãnci centrale, care sa desfãºurat la Jackson Hole
(Wyoming, SUA), au oferit
leului posibilitatea sã îºi consolideze poziþia faþã de euro
Cursul euro a scãzut de la
4,6434, la începutul perioadei,
la 4,6377 lei. La sfârºitul ei,
media, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,637 –
4,643 lei, media a fost stabilitã la 4,6416.
Cursul dolarului a scãzut de
la 4,0320 la 3,9959 lei, la sfârºitul perioadei, când cotaþiile sau miºcat între 3,99 ºi 4,003 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,135 ºi 1,144 franci/euro, iar
media ei a coborât de la 4,0867
la 4,0646 lei.
La stabilitatea leului a contribuit ºi faptul cã agenþia de
rating Moody’s a menþinut calificativul BBB-/A-3 aferent
datoriei guvernamentale a României pe termen lung ºi scurt
în valutã ºi în monedã localã.
În urmãtorii doi ani, agenþia de
rating prognozeazã o creºtere
a PIB-ului real cu 4% în 2018,
respectiv de 3,5% în 2019.
Dezechilibrele economice,
precum adâncirea deficitului de
cont curent ºi a celui comercial,
dar ºi încetinirea ritmului de
creºtere a PIB sau revenirea pe
plus a inflaþiei, pe lângã cele de
instabilitate politicã, reprezintã
principalii factori care pot periclita evoluþia leului.
Într-o analizã a BCR se aratã cã „pentru moment, ne men-

þinem prognoza pentru tot anul
2018 la 4,1% (creºterea PIB,
n.red.), dar recunoaºtem cã
sunt ºanse sã avem o creºtere
economicã mai micã. Avem
nevoie de un avans economic
mai puternic în T3 2018 faþã
de ultimele date publicate,
pentru a pãstra estimarea pentru întreg anul 2018”.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a avut o tendinþã
descendentã, iar el a încheiat
perioada la 3,27%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare,
se plasa la finalul intervalului
la 3,43%, cel la nouã luni la
3,49% iar cel la 12 luni la
3,55%.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1481 la 1,1653 dolari, maxim atins la sfârºitul
perioadei.
Investitori au urmãrit discursul ºefului Fed, Jerome
Powell, care nu a fãcut referiri la efectele care pot apare
din cauza rãzboiului comercial
dintre SUA ºi China sau Uniunea Europeanã. De asemenea, acesta a ocolit sã ofere
rãspunsuri la acuzele aduse de
preºedintele Trump la adresa
politicii monetare a Fed, care
s-a declarat un adept al „dolarului slab”.
În opinia analiºtilor, piaþa a
luat deja în calcul urmãtoarele
douã majorãri ale dobânziicheie, care ar urma sã fie decise în septembrie ºi decembrie.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada în creºtere la
6.703,9 dolari.

de Marielena Popa
„Am semnat contractul de finanþare. Urmeazã licitaþiile pentru proiectant, pentru constructor, derulãm procedurile obligatorii. Dar, important este cã
avem finanþarea. Suma aproba-

tã este de 20 de milioane de lei”,
a spus Constantinescu (foto).
Potrivit edilului, majoritatea
strãzilor care vor fi modernizate se aflã în Jiblea Nouã.

Alte lucrãri
de infrastructurã
Pe lista lucrãrilor de infrastructurã din Cãlimãneºti se
mai aflã: asfaltare drum Arutela Nouã - intrare Mãnãstirea
Turnu; reabilitare drum Mãnãstirea Stãniºoara; refacere
pod pe strada General Magheru peste pârâul Valea Satului zona Jiblea Veche; refacerea
podurior de pe Strada Tudor
Vldimirescu; modernizarea ºi
reabilitarea altor strãzi din Cãlimãneºti.

Analiza cuprinde
perioada 21 – 27 august

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 august - 4 septembrie 2018
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Soþia patronului 11
de restaurante OK,
bugetar de lux la CAS Vâlcea
DEZVÃLUIRI

Unul dintre cele mai
mari salarii de bugetari din judeþul Vâlcea
ºi din România se
plãteºte la Casa Judeþeanã de Asigurãri de
Sãnãtate Vâlcea.
Fericita beneficiarã
este directorul economic al acestei institiþii,
Roxana Paraschiv.
Care, la nici 40 de ani,
se dovedeºte un
adevãrat magnet de
bani.

dureanu, 4.349 lei pe lunã.

Doar un fragment
din povestea
despre bogãþie
Roxana Paraschiv este soþia
cunoscutului întreprinzãtor pri-

vat Doru Paraschiv, proprietar
al lanþului de restaurante „OK”
. În declaraþia de avere a soþiei
sale, Paraschiv figureazã ca salariat la Rosan Grup Interconstruct cu modestul venit anual
de 36.485 ron (3.040 lei lunar).
Trei terenuri intravilane, douã

terenuri forestiere, trei terenuri
agricole, participaþii de 84.000
de roni la douã firme, dividende de 900.000 de lei la Rosan

Grup. Declaraþia de avere a
Roxanei Paraschiv este doar un
paragraf din povestea despre
bogãþie a familiei Paraschiv.

de Marielena Popa

16.166 lei pe lunã

P

otrivit celei mai recente
declaraþii de avere, aflatã pe portalul CAS Vâlcea, doamna a încasat în ultimul
an fiscal încheiat 193.988 lei,
ceea ce înseamnã un venit lunar de 16.166 lei. Salariul Elenei Paraschiv „ofileºte” totul în
CAS Vâlcea. Spre exemplu,
Alin Voiculeþ, preºedinte-director general al instituþiei a primit
în anul fiscal încheiat circa
10.000 lei lunar; directorul executiv Relaþii contractuale, dr.
Iuliana Dinuþ, 4.500 lei, iar medicul ºef al CAS, Gabriela Pã-

Activitate intensã la Apavil „Centru Vest”
SC APAVIL SA – Centrul
Exploatare Vest a desfãºurat în
perioada 11-17 august 2018 o
serie de activitãþi în întreaga arie
de operare.
AVARII REZOLVATE. În
aceastã perioadã au avut loc
mai multe intervenþii pentru eliminarea pierderilor de apã în
timp util, printre care: o intervenþie la reþeaua de apã stradalã din satul Treime, comuna
Budeºti, unde s-au efectuat
operaþiile necesare remedierii
problemelor ºi de aducere la
stare iniþialã a terenului; decolmatarea ºi spãlarea racordului
de canalizare care deserveºte
Bl.D, str.T. Vladimirescu din
oraºul Bãile Govora; o intervenþie pe conducta PE 110 mm
din satul Ungureni – ªirineasa
ºi o intervenþie de înlocuire a
www.indiscret.ro

robineþilor din cãminele de
apometre, blocaþi, ºi eliminarea
pierderilor de apã pe branºamente din zona sectorului Govora.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- au fost identificate ºi înlocuite apometre ºi piese defecte
ale branºamentelor de apã potabilã în satul Moteºti ºi str.
Principalã din comuna Pietrari;
satele Vãleni ºi Pãuºeºti – com.
Pãuºeºti-Otãsãu ºi satul Guriºoara din com. Mihãeºti;
- a fost igienizatã ºi toaletatã
zona aferentã rezervorului de
înmagazinare apã Cucurigu ºi
incinta puþutilor de apã din Buneºti Sat – comuna Buneºti;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la

staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti), la
staþiile de epurare de la Pietrari,
Mihãeºti ºi Buneºti ºi la staþiile
de repompare din Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti – Otãsãu, Pietrari ºi Frânceºti, cât ºi ai apei
menajere descãrcate în pârâul
Govora de la cele 2 staþii de
epurare, Buneºti ºi Mihãeºti,
respectiv în râul Otãsãu de la
staþia de epurare Pietrari;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi nr. 17 din localitatea
N. Bãlcescu;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiilor de repompare apã

potabilã SP1 -Romani, SP2 Pãdureþu din oraºul Bãbeni;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiei de epurare ape
uzate Valea Bãlceasca din loc.
N.Bãlcescu, a staþiei de repompare apã potabilã Pãdureþu ºi a
reþelei de apã potabilã din localitatea Galicea, la care s-au
efectuat ºi operaþiuni de aerisire;
- s-au vidanjat cãminele staþiilor de repompare apã uzatã ºi
cãminele de canalizare, care
necesitã vidanjare periodicã,
din localitãþile N.Bãlcescu ºi
ªirineasa;
- au fost efectuate lucrãri de
reparaþii a suprafeþei exterioare la rezervorul de acumulare
apã Rotãrãºti din loc. N. Bãlcescu;
- s-au efectuat operaþiuni de

purjare pe reþeaua de apã din
localitatea Galicea;
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a staþiilor de
captare, tratare ºi distribuþie a
apei din ªirineasa ºi localitatea
N.Bãlcescu - Predeºti ºi Corbi,
precum ºi buna funcþionare a
reþelei de canalizare Corbi-Rotãrãºti, loc. N.Bãlcescu;
- a fost asiguratã buna funcþionare a reþelelor de apã ºi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare
Vest.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde
acestora urma sã le expire verificarea metrologicã sau erau
deteriorate.
29 august - 4 septembrie 2018

Vâlcea: Locuitorii
comunei Pãuºeºti Mãglaºi
vor vedea filme 3D
Cãminul Cultural din
comuna Pãuºeºti
Mãglaºi, aflat în lucrãri
de reabilitare ºi modernizare, ar putea fi
inaugurat în luna septembrie a.c. a declarat
primarul Alexandru
Dediu (foto).
de Marielena Popa

C

lãdirea modernizatã va
avea, printre altele, o
sala de 300 de locuri cu
aparaturã 3D precum ºi o salã
de fitness.
„Proiectul prevede schimbarea acoperiºului, înlocuirea tâmplãriei, înlocuirea instalaþiei
electrice, construirea a douã
grupuri sanitare, zugrãveli interioare ºi exterioare, anveloparea
clãdirii, branºarea la utilitãþile
publice ºi introducerea încãlzirii centrale. Cãminul va fi dotat
ºi cu salã pentru filme 3D. Nu
în ultimul rând, va fi reabilitatã

ºi modernizatã sala de spectacole ºi de nunþi. De asemenea,
va fi modernizat spaþiul în care
va funcþiona biblioteca ºi vom
avea ºi o salã de fitness”, a declarat primarul Alexandru Dediu.
Finanþarea este realizatã prin
Compania Naþionalã de Investiþii (CNI).

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.

Printre prioritãþi,
extinderea
reþelei de gaze
Alexandru Dediu a mai declarat cã printre multiplele proiecte ale primãriei se aflã ºi extinderea reþelei de gaze.
„Sunt solicitãri foarte multe
din partea localnicilor. În comunã existã deja reþea de gaze pe
18 kilometri, dar mai sunt locuri deficitare la acest capitol.
Ne-am propus sã rezolvãm
aceastã problemã cât mai repede cu putinþã”, afirmã primarul
din Pãuºeºti Mãglaºi.

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.

S

C ETA SA, operatorul
de transport comun de
persoane din Râmnicu
Vâlcea, anunþã extinderea emiterii cardurilor electronice de
cãlãtorie. „În vederea reducerii timpului de ºteptare la achiziþie, începând de marþi, 8 august 2018, se emit carduri electronice de cãlãtorie ºi la dispe29 august - 4 septembrie 2018
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ceratul ETA SA Hermes. Primul card este emis ºi personalizat gratuit, în baza documentelor de identitate”, precizeazã
ETA într-un comunicat. ETA
deserveºte 24 de trasee municipale ºi douã trasee judeþene:
Nord-Magura ºi Hermes-Fedelesoiu, în intervalul orar 05.0000.30.

Publicitate

Cardurile electronice de
cãlãtorie ETA se emit ºi la
Dispeceratul Hermes

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Corpul Diplomatic Român
viziteazã judeþul Vâlcea
Miercuri, 29 august
a.c., începând cu ora
10.30, ambasadorii,
consulii generali ºi alþi
membri ai Corpului
Diplomatic Român vor
fi prezenþi în judeþul
Vâlcea pentru a marca
„Ziua Diplomaþiei
Româneºti”.

în Municipiul Râmnicu Vâlcea,
urmând ca, pe parcursul întregii
zile, sã participe, dupã un program aprobat de Ministerul Afacerilor Externe, la o suitã de eve-

punct de vedere economic, cât
ºi turistic, informaþii pe care, prin
amabilitatea excelenþelor lor, sã
le prezinte þãrilor prietene prin
intermediul misiunilor diplomatice în care au fost acreditaþi.
Sunt onorat ºi extrem de bucuros sã primim la Vâlcea diplomaþii României, acei trimiºi ai
þãrii care pot vorbi lumii despre
tot ce noi, românii ºi România,
putem oferi, fiindcã, nu-i aºa,

nimente în cadrul cãrora va fi
marcatã Ziua Diplomaþiei Româneºti ºi vor afla informaþii
despre oportunitãþile pe care judeþul Vâlcea le oferã, atât din

de Marielena Popa
Festivitatea de primire va
avea loc la Teatrul Anton Pann
din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde vor fi amenajate expoziþii ºi standuri reprezentative pentru judeþul Vâlcea.
„Înalþii oaspeþi vor fi primiþi
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ACTUALITATE
excelenþele lor pot prezenta,
prietenilor noºtri din þãrile în care
sunt acreditaþi, judeþul nostru, cu
tot ce are el mai frumos ºi mai
interesant ºi cu toate oportunitãþile pe care el le poate oferi potenþialilor investitori sau turiºti.
Consider cã aceasta este o ocazie extraordinarã pentru noi sã
arãtãm lumii cel mai frumos judeþ din România sau judeþul turismului total, aºa cum îmi place mie sã numesc judeþul Vâlcea, de fiecare datã când vorbesc
despre el. Sunt convins cã, dupã
acest eveniment, se va vorbi despre Vâlcea în multe colþuri ale
lumii, în care nu se auzise niciodatã despre el”, a declarat Constantin Rãdulescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea.
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Concert
Gheorghe
Concert Gheorghe
Gheorghiu,
Gheorghiu, duminicã,
duminicã,
la
la Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea
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“Duminicã, 2 septembrie, începând cu ora 19.30, în Scuarul Mircea cel Bãtrân va avea
loc un concert susþinut de cunoscutul intepret de muzicã folk
Gheorghe Gheorghiu. În cadrul
evenimentului derulat sub genericul Dacã Dragoste nu e, nimic nu e!, râmnicenii se vor
putea bucura de creaþiile care lau consacrat pe Gheorghe
Gheorghiu, dar ºi de piese mai

noi ale bardului braºovean”,
anunþã Primãria Râmnicu Vâlcea.
Potrivit aceluiaºi anunþ, recitalul va fi prefaþat de “Euphonia Love Songs”, un show estival al Corului “Euphonia” al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”,
cu piese de mare popularitate
precum Yesterday, Champs Elysee, Fever, Ob-La-Di, Ob-LaDa etc.
29 august - 4 septembrie 2018
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Dupã recentele creºteri
salariale, poliþiºtii locali
craioveni se pregãtesc sã
primeascã în dar din partea
consilierilor locali hãinuþe
noi pentru sezonul rece.
Aceºtia se plângã cã vechile
veste îmblãnite ºi pantofi de
iarnã împlinesc deja ºase
ani de când au fost distribuite, iar alergatul dupã maºinile parcate neregulamentar
este dificil cu bocancii
jerpeliþi.
„Portivit art. 38, alin (1) din H.G.
1332/2010, poliþiºtii locali ºi personalul
contractual din poliþia localã cu atribuþii
în domeniul pazei bunurilor ºi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformã de serviciu de protecþie specificã
locului ºi condiþiilor de desfãºurare a serviciului, care se acordã gratuit din resursele financiare ale unitãþilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora
sau din veniturile poliþiei locale, cu personalitate juridicã, dupã caz. Fiecare ar-

ticol din componenþa uniformei are o
perioadã maximã de uzurã conform anexei 1 la H.G. 1332/2010. Având în vedere cele prezentate, Poliþia localã a
Municipiului Craiova, propune majorarea titlului Bunuri ºi servicii - Uniforme ºi echipament cu suma de 200.000
de lei. Suma solicitatã va fi utilizatã pentru achiziþionarea articolelor de uniformã ºi echipament: scurtã îmblãnitã, bocanci ºi pantofi de iarnã“, se aratã în raportul întocmit de cãtre reprezentanþii
Poliþiei Locale Craiova.
Conform notei de fundamentare care
însoþeºte raportul, banii vor fi folosiþi
pentru achiziþionarea a 232 de scurte îmblãnite, al cãror preþ total este de peste
91.500 de lei, 295 de perechi de bocanci
ºi 180 de perechi de pantofi de iarnã pentru care se vor plãti puþin peste 108.000
de lei. „Þinând cont de faptul cã echipamentul împotriva frigului, respectiv scuretele îmblãnite, a fost distribuit cãtre
poliþiºtii care desãºoarã activitãþi de ordine publicã în anul 2012 (....) se impune realizarea de achiziþii“, susþin reprezentanþii Poliþiei Locale Craiova.
Aºadar, nu peste mult timp, în Craiova vor patrula poliþiºti în þinute noi, însã
ºtim cu toþii cã nu haina nu îl face pe
gardian om... al legii!

Ce drepturi noi ai dacã eºti expropriat în 2018!

E

xproprierea reprezintã acea operaþiune juridicã care are ca efecte principale trecerea forþatã a
unui bun din proprietatea privatã în proprietatea publicã, în vederea executãrii
unor lucrãri de utilitate publicã, precum
ºi plata unor despãgubiri.
Actul normatic în materie este Legea
privind exproprierea pentru cauzã de
utilitate publicã, necesarã realizãrii unor
obiective de interes naþional, judeþean

29 august - 4 septembrie 2018

ºi local, nr. 255/2010.

Ce aduce nou Legea nr.
233/2018?
Potrivit modificãrilor, sunt declarate
de utilitate publicã urmãtoarele lucrãri:
– lucrãrile de interes public de construcþie, reabilitare ºi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apã, aducþiunilor, inclusiv a staþiilor de captare ºi

tratare, a infrastructurii de apã uzatã ºi
lucrãrile de construcþie, reabilitare ºi
modernizare a staþiilor de epurare;
– lucrãri de interes public naþional de
construcþie, reabilitare, modernizare ºi
reconversie funcþionalã, pentru construcþii administrative necesare funcþionãrii
sistemului judiciar.
– lucrãri de interes public local de conservare a spaþiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/
2007 privind reglementarea ºi administrarea spaþiilor verzi din intravilanul localitãþilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi/sau de amenajare de noi spaþii verzi, în oraºe ºi
municipii;
– lucrãri de interes public local de regenerare urbanã a terenurilor neconstruite ºi a imobilelor care au avut destinaþie
industrialã din intravilanul oraºelor ºi
municipiilor ºi care în prezent nu sunt
funcþionale;
– lucrãri de interes public local de conservare ºi protejare a clãdirilor de patrimoniu degradate;
– lucrãri de construcþie, modernizare
ºi extindere a obiectivelor cu caracter
militar;
– lucrãri de construire – construcþii ºi
infrastructurã – reabilitare, modernizare, reconversie funcþionalã pentru construcþii administrative necesare funcþionãrii administraþiei publice centrale;
– lucrãri de construire, reabilitare,
modernizare, reconversie funcþionalã
pentru proiecte de regenerare urbanã ini-
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Bocanci ºi veste îmblãnite
pentru poliþiºtii locali craioveni

þiate de autoritãþile publice centrale;
– lucrãri de interes public naþional,
regional, interjudeþean, judeþean ºi local de construcþie, reabilitare ºi modernizare necesare funcþionãrii sistemului
de sãnãtate în municipiul Bucureºti, inclusiv pentru infrastructura aferentã
acestora.
În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificãrii intenþiei de expropriere, proprietarii imobilelor cuprinse în lista de expropriere au obligaþia prezentãrii la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor care sã ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea
unei juste despãgubiri.
Modificãri importante sunt ºi în cazul transferului dreptului de proprietate. Astfel, decizia de expropriere se
emite ºi îºi produce efectele în condiþiile prezentei legi ºi în situaþia în care
proprietarii imobilelor sau moºtenitorii legali ai acestora au bunurile imobile supuse unor mãsuri asiguratorii de
cãtre organele de urmãrire penalã/executare silitã sau sunt ipotecate ca efect
al unor contracte de împrumut, în anumite condiþii.
Actul normativ menþionat a intrat în
vigoare încã de vineri, 17 august a.c.
C.A. Coltuc
www.indiscret.ro
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CM Râmnicu Vâlcea
anunþã cã, începând
de marþi, 28 august
2018, se vor pune în vânzare
abonamentele la meciurile
susþinute de echipa SCM
Râmnicu Vâlcea pe teren
propriu. „Abonamentele
sunt valabile atât în jocurile

oficiale din campionat, cât ºi în
Cupa EHF. Acestea se pot procura de la Stadionul 1 Mai (biroul contabilitate), în intervalul
orar 9-15 ºi vor avea urmãtoarele preþuri:
- abonament 400 lei (sector B)
- abonament 200 lei (sector A,
B, C)
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Crampoane

Handbal: SCM Râmnicu Vâlcea pune
în vânzare abonamentele la meciurile
jucate pe teren propriu

de Virgil Dumitrescu

SPORT

- abonament pentru pensionari - 100 lei (sector C)”, potrivit reprezentanþilor echipei
de handball din Râmnicu Vâlcea.
Aceºtia au mai subliniat
cã preþul unui bilet la meciurile din campionat va fi de
10 lei.

Se reia lupta pe semicerc

D

uminicã, 2 septembrie,
ia startul cea de-a 61-a
ediþie a Ligii Naþionale
de handbal feminin, în care Oltenia este prezentã prin SCM
Craiova, HCM Râmnicu Vâlcea
ºi CSM Slatina. Vicecampioanele din Bãnie, antrenate de
Bogdan Burcea (principal) ºi
Costin Dumitrescu (secund),
sunt câºtigãtoarele Cupei EHF
ºi se vor bate, pe 8 septembrie,
în play-off pentru un loc binemeritat în grupele Champions
League cu ZORK Jagodina
(campioana Serbiei), dupã care,
sperãm, cu învingãtoarea dintre
Podravka Koprivnica ºi Muratpaºa Belediyesi (Turcia). La
rândul lor, în Cupa EHF, fetele
de la SCM Râmnicu Vâlcea,
pregãtite de Florentin Pera, vor
disputa un singur tur preliminar
(dificil, e adevãrat) cu câºtigãtoarea duelului Kastamonu Belediyesi GSK, de care SCM
Craiova a trecut în penultimul
act al Cupei EHF, ºi LC Bruhl
Handball (Elveþia). Ambele reprezentante ale Olteniei au loturile definitivate pentru asaltul
din toamnã. Vicecampioanele
aliniazã un lot din care nu vor
lipsi Florentina Stanciu, Carmen ªelaru, Zelika Nikolic,
Andrea Seric, Timea Tãtaru,
Jelena Trifunovic, Cristina Florianu, Andreea Rãdoi, Ana Maria Þicu, Patricia Vizitiu, Elena
Gjeorgiev. Substanþial remaniat
se prezintã HCM Râmnicu Vâlcea, cu Yuliya Dumanska, Raluca Bãcãoanu, Andreea Adespii, Diana Ciucã, Andreea Pricopi, Marta Lopez ºi Alicia Fernandez (Spania), Irina Glibko
(Ucraina), Natalia Vasileuskaya

(Belarus), Ines Khouildi (Turcia), Petra Blazek (Austria) etc.,
o veritabilã multinaþionalã.
Campioana en titre, CSM Bucureºti, port-drapelul handbalului nostru feminin, pleacã la
drum cu un nou antrenor, suedezul Magnus Johansson, dar ºi
cu jucãtoarele nou-venite Andrea Lekic, Dragan Cvijic, Jovanka Radicevic, Barbara Lazovic, Elizabeth Omoregie; în rest,
nucleul stabil în frunte cu Cristina Neagu. Pe 5 septembrie,
CSM Bucureºti întâlneºte în
grupe un prim adversar redutabil: Ferencvaros Budapesta.
Revenind la zona noastrã, sã
reþinem cele spuse de Bogdan
Burcea în prefaþarea sezonului:
”ªcoala sârbeascã de handbal
nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toate echipele vor sã se
califice în grupele Ligii Campionilor. Ne aºteaptã un meci
greu cu Jagodina ºi trebuie sã
ne pregãtim foarte bine, sã
strângem rândurile ºi sã reuºim
accederea în premierã în grupele Ligii Campionilor”. Dincolo
de confruntãrile din cupe, atenþia iubitorilor de handbal va fi
captatã de cea de-a 13-a ediþie
a Campionatului European din
Franþa (29 noiembrie – 16 decembrie 2018), la care ”tricolorele” pregãtite de spaniolul
Ambros Martin sunt deja calificate. Interesant, debutul va fi
cu Cehia, nimeni alta decât reprezentativa care, în optimile de
finalã ale Mondialului german
de anul trecut, ne-a învins, suprinzãtor, printr-un gol marcat
la ultima fazã de atac (27-28).
Avem ce vedea!
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Indiscreþii
de Vâlcea
Mulþi dintre cei care trec
prin scuarul Mircea cel Bãtrân din Râmnicu Vâlcea
spun cã aranjamentele florale seamãnã cu niºte morminte, aºa, dreptunghiulare,
moþate ºi cu flori sãrãcãcioase cum au fost concepute.
Este de neînþeles din ce motive municipalitatea nu implicã niºte peisagiºti acolo.

Borza
îºi face partid
Deputatul independent
Remus Borza (foto), administratorul judiciar din umbrã al CET Govora, îºi face
partid: „Un partid nou, centrat pe problemele þãrii ºi nu
pe doctrine sau ideologii, un
partid care sã-ºi asume reforma statului, a instituþiilor
statului, a marilor sisteme
publice, un partid care va
promova pe liste valoarea ºi
competenþa, meritocraþia ºi
nu mediocritatea ºi servilismul, acel partid va putea
câºtigã alegerile în
2020. Fac apel la antrepre-

norii români care au rezistat
eroic ºi chiar au fãcut performanþã într-un mediu politic ºi economic ostil, fac
apel la intelectualii þãrii, la
studenþii, masteranzii ºi doctoranzii români din marile
universitãþi ale lumii, la cei
peste 3 milioane de compatrioþi care trãiesc în afarã
graniþelor þãrii ºi care vor sã
se întoarcã acasã, dar într-o
þarã corect, eficient ºi transparent guvernatã, fac apel la
milioanele de români care
aºteaptã de aproape 30 de
ani schimbarea ºi reforma
statului, sã se implice în
acest proiect”, a grãit Borza
la o emisiune TV.

Neºansele se þin lanþ
în demersurile Primãriei Budeºti de a
introduce gaze în
comuna în care se
aflã ºi un parc industrial. Dupã ce proiectul a aºteptat trei ani
prin sertarele Ministerului Energiei, care nu
a putut organiza
licitaþia pentru operator gaze invocând
lipsa de personal, la
licitaþia organizatã în
sfârºit pe 30 iulie a.c.
nu s-a prezentat
nimeni. Paradoxal,
conducta magistralã
de gaze trece chiar
prin Budeºti.

Ce mai înseamnã
suta în ziua de azi!
În jur de 100 milioane lei
vechi. Atât vor primi „bardul” Gheorghe Gheorghiu ºi
chitara lui pentru concertul
ce va avea loc duminicã la
Râmnicu Vâlcea. Spectacolul este organizat de Primãria Râmnicu Vâlcea. Are
balta….

Proiect în valoare
de un milion de euro

de Marielena Popa

S-a schimbat legea,
primãrile vor putea
organiza singure
licitaþiile
„Deºi au fost cumpãrate patru caiete de sarcini, nu a venit
la licitaþie nicio firmã. Îmi pare
rãu cã, dupã atâtea eforturi din
partea noastrã, lucrurile treneazã”, a declarat primarul comunei, Ion Vlãdulescu (foto).

Despre o casã
mult bârfitã
Cea mai frumoasã casã de
pe strada General Magheru
din Râmnicu Vâlcea, despre
care s-a speculat cã i-ar
aparþine deputatului PNL
Cristian Buican, va fi transformatã în clinicã de stomatologie. Casa, care pe vremuri i-a aparþinut colonelului Munteanu ar fi fost cumpãratã de vãrul lui Buican de
la o licitaþie organizatã de
Finanþele Publice. Se pare
cã una dintre fiicele acestuia este medic stomatolog.

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

Însã schimbarea legii în domeniu ar putea aduce mai rapid
gaze ºi la Budeºti, ca de altfel
ºi în alte 400 de localitãþi din
þarã aflate în aceeaºi situaþie.
Astfel, potrivit OUG 64/2016
modificatã, primãriile vor putea
organiza singure licitaþiile pentru concesionarea serviciului de
distribuþie gaze, activitate derulatã pânã acum de Ministerul
Energiei.
„Eu sper cã în acestã toamnã

Proiectul, în valoare de un
milion de euro, prevede branºarea la sistemul de alimentare
cu gaze naturale a circa 4.000
de locuinþe, branºarea zonei industriale, precum ºi o staþie de reglare-presiune. Aflatã la circa 12 kilometri de municipiul
Râmnicu Vâlcea, Budeºti este
cea mai industrializatã comunã
a judeþului Vâlcea ºi una dintre
cele mai puternice din Oltenia.Aºezarea deþine un parc industrial de 100 de hectare în care
lucreazã circa 3.000 de oameni
ºi dispune de un puternic potenþial pentru alte investiþii.
Parcul industrial gãzduieºte o
importantã companie din domeniul auto – Faurecia –, investiþie inauguratã în septembrie
2016, precum ºi o halã în care
o firmã belgianã a deschis în
acest an o fabricã de saltele.
Pânã acum, firmele româneºti
au creat la Budeºti circa 1.300
de locuri de muncã, iar investitorii strãini, aproximativ 1.600.

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
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sã rezolvãm problema. Aºteptãm sã aparã normele de aplicare a legii ºi imediat vom organiza licitaþia. Regret cã am
pierdut o etapã, dar nu a depins
de noi”, a mai spus primarul
Vlãdulescu.

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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Sinistru!

Budeºti –Vâlcea: Racordarea
la gaze, din ghinion în ghinion

