www.indiscret.ro

contact@indiscret.ro

tie 20
ebr
uarie - 5 mar
Anul XIV
,5 LEI
ebruarie
martie
20119 z 1166 pagini - 11,5
XIV,, nr
nr.. 68
6844 z 2277 ffebr

Primãria
Craiova
încearcã
iar 10-11
parcarea
cu degetul

ul
La Buco
văţ, primar
primarul
Bucovăţ,
atul
îşi „tr
at
ează“ elect
or
„trat
atează“
elector
oratul
cu apă plină de rreziduuri
eziduuri
micr
obiologice şi cu
microbiologice
niv
eluri ridicat
e
niveluri
ridicate
ier
de amoniu şi ffier

Cristian Tuþã,
atentat
3
2
la viaþa
consãtenilor
Gutãu, anunþ
Detalii .
în pag

pag.
n
î
i
i
l
a
t
e
D

te
Amãnunna
în pagi

SCM Rm. Vâlcea
15 a bãtut
HC Zalãu: 29-24
nte
Amãnguina
în pa

Centrul comercial Fraþii Bacriz,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK

nte
u
n
ã
m
A gina
în pa

12

Str. Grigore
Pleºoianu,
Nr. 3B,
Craiova

Publicitate

Gutãu,
Gutãu, anunþ
anunþ
despre taxarea
taxarea
despre
apei de
de ploaie
ploaie în
în
apei
Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea 4

2

POLITICÃ
de deputat Ionuþ Stroe

Partenerii europeni ai PNL
vor ca România sã primeascã
mai mulþi bani

C

omisia Europeanã, unde Partidul Popular European deþine cele mai multe portofolii,
a propus o creºtere cu 8% a fondurilor alocate României pentru proiectele de coeziune pentru urmãtorii ani.
Aceºti bani sunt vitali pentru cã se vor
putea duce doar cãtre investiþii, combustibilul fãrã de care economia pur ºi
simplu s-ar prãbuºi. Atenþie, cele 25
de miliarde de euro alocate vin în completarea celorlalte sume care vor fi virate de la Bruxelles cãtre þara noastrã,
cum ar fi subvenþiile din agriculturã,
ºi vor putea fi folosite pentru a construi drumuri, spitale, ºcoli sau alte
proiecte mari de infrastructurã, care sã
ridice nivelul de trai de la noi din þarã!
Popularii europeni, familia din care
face parte ºi Partidul Naþional Liberal, îºi aratã astfel printr-un gest cât
se poate de concret susþinerea pentru
România. Cifrele bugetului vorbesc
limpede despre faptul cã þara noastrã
se bucurã de toatã deschiderea din partea Bruxelles-ului, în ciuda unor voci
stridente din rândul coaliþiei PSDALDE care agitã prosteºte un discurs
tot mai agresiv faþã de instituþiile europene.
Partenerii noºtri europeni au fãcut
ceea ce þinea de ei. Acum este rândul
nostru sã ne facem datoria ºi sã dezvoltãm capacitatea administrativã

pentru a absorbi toþi banii pe care UE
ni-i pune la dispoziþie. Va trebui ca
fiecare minister, fiecare consiliu judeþean ºi fiecare primãrie sã intre în
competiþie pentru aceºti bani. Va fi nevoie nu numai de echipe de oameni
bine pregãtiþi în domeniul fondurilor
europene: avem nevoie ºi de oameni
competenþi în a pregãti studiile de fezabilitate ºi în a organiza licitaþiile
publice.
Exemple bune avem nu numai peste hotare, ci chiar la noi în þarã. Oradea, Cluj sau Alba Iulia au avut de
câºtigat enorm de pe urma proiectelor realizate pe fonduri europene. În
Ilfov, la Mãgurele, avem deja cel mai
puternic laser din lume, construit tot
cu bani de la Bruxelles. Este nevoie
de gândire pe termen lung, de voinþã
ºi de o oarecare competenþã din partea administraþiei.
Ce se întâmplã dacã lipsesc aceste
elemente ne aratã experienþa tristã pe
care o avem cu Drumul Expres Craiova-Piteºti ori cu Spitalul Judeþean
de la Craiova, unde lucrãrile sunt parcã amânate la nesfârºit din pricina incompetenþei celor care au pregãtit
proiectele ºi a lipsei de voinþã politicã!
Banii europeni pot schimba faþa României, dar trebuie sã vrem ºi sã fim
în stare sã îi punem la lucru.

AA nn uu nn þþ
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Consiliul Director al
Asociaþiei Chinologice Oltenia convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã
în data de 15 martie
2019, ora 17, la
sediul asociaþiei din
Craiova, strada
Fraþii Buzeºti nr.25.
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Cristian Tuþã,
atentat la viaþa
consãtenilor
Atunci când nepãsarea ºi
grija excesivã faþã de procentele electorale îþi întunecã
minþile, de suferit au cetãþenii
care þi-au încredinþat, plini de
speranþe, soarta viitorului lor,
punând ºtampila pe numele
tãu. Este cazul primarului
comunei Bucovãþ, Cristian
Tuþã, edil care, începând cu
prima zi a mandatului sãu, a
acceptat sã îºi otrãveascã cu
bunã-ºtiinþã concetãþenii cu
apa potabilã pe care le-o
livreazã. Surprinzãtor pentru
orice persoanã cu bun simþ,
întâiul ales al comunei recunoaºte senin situaþia, lãsând
sã se înþeleagã, nonºalant, cã
nu a putut opri distribuirea
otrãvii de frica repercusiunilor electorale.
de Cosmin Pretorian

C

ristian Tuþã este unul dintre edilii tineri
ai Doljului, ales în urmã cu doi ani ºi jumãtate sub „flamura“ ALDE Dolj. Între
timp, aºa cum îi stã bine oricãrui primar care pune
deasupra onoarei interesele politico-financiare,
Tuþã „a migrat“ tiptil spre PSD Dolj, chiar dacã
doar la nivel de declaraþii. Legal, el este în continuare de dreapta, dar acest lucru se datoreazã doar
faptului cã, dacã ar semna o adeziune cu PSD-ul,
atunci ºi-ar pierde mandatul. „Curajos“, preferã
acest statut mincinos.

Edilul recunoaºte cã apa
nu este potabilã
Dar dacã acesta ar fi singurul „pãcat“ al edilului Bucovãþului, lucrurile nu ar fi chiar atât
de grave, însã modul în care primarul înþelege
sã îºi respecte consãtenii, atât pe cei care l-au
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votat, cât ºi pe cei care au avut o altã op- þ i u ne, frizeazã penalul. Încã de la preluarea funcþiei, lui Tuþã i s-a pus în vedere
cã sunt probleme cu apa pe care primãria
o distribuie consãtenilor. I s-a spus, cu
subiect ºi predicat, cã este nepotabilã, cã
are niveluri prea ridicate de reziduuri
microbiologice, de amoniu ºi fier.
Cu alte cuvinte, cã reprezintã un
adevãrat atentat la sãnãtatea oamenilor dacã este consumatã.
Mai mult decât atât, edilul ºtia
cã întreaga investiþie nu are
autorizaþie sanitarã de funcþionare din partea Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj ca urmare a analizelor neconforme a apei
distribuite gospodãriilor din comunã. Cu toate acestea, Cristian
Tuþã nu a gãsit de cuviinþã sã sisteze furnizarea apei cãtre cetãþeni. În schimb,
a creat un întreg compartiment cu patru angajaþi care sã se ocupe de distribuþia „otravei“.
„Este adevãrat cã apa nu este potabilã, ºtiu cã
i-am fãcut analize ºi nu au ieºit bine. Am mai
încercat noi sã o clorinãm, dar nu am reuºit
mare lucru. (...) Noi am mai fãcut anunþuri cã
apa nu este potabilã (...), am mai pus niºte afiºe prin sat, însã nu am nicio garanþie cã nu s-a
bãut din ea. “, ne-a declarat, senin, primarul
Tuþã. Întrebat fiind de ce nu a sistat distribuþia
apei dacã ºtia cã nu este potabilã, el a afirmat
stupefiant: „Cum sã le spun la 5.000 de oameni
cã le opreºti apa...“!!! Victorios, în finalul discuþiei, Tuþã ne-a adus la cunoºtinþã cã el scapã
de probleme pentru cã urmeazã sã predea întreaga reþea Companiei de Apã „Oltenia“: „Mã
bucur cã acum o preia Compania de Apã, cã ei
au specialiºti care pot rezolva aceastã problemã...”
Numai cã, rutinaþi, specialiºtii Companiei de
Apã „Oltenia“ au acceptat sã preia reþeaua, însã
cu menþiunea cã apa este una industrialã, nu pentru uz uman, motiv pentru care este foarte probabil sã sisteze furnizarea apei. Nimeni, sub
nicio formã, nu-ºi poate asuma riscul de a îmbolnãvi o comunã întreagã. Doar Tuþã a fãcut
acest lucru ºi, curios, nicio instituþie a statului
român nu i-a fãcut absolut nimic!
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ADMINISTRAÞIE
despre taxarea apei de
ploaie în Râmnicu Vâlcea

În municipiul Râmnicu
Vâlcea, pentru persoanele fizice nu se
taxeazã ºi nu se va
taxa apa meteoricã, a
anunþat, marþi, primarul Mircia Gutãu. Însã
rãmâne în vigoare
taxarea apei meteorice pentru persoane
juridice.
de Marielena Popa

I

ntervenþia edilului survine
în urma unei campanii de
informare a PNL Râmnicu Vâlcea conform cãreia Primãria municipiului ar intenþiona, prin intermediul Societãþii
APAVIL SA, sã reintroducã taxarea apei meteorice în baza

Legii 215/27 iulie 2018. Însã
aceste prevederi au fost abrogate în decembrie 2018, a declarat Mircia Gutãu.
«PNL Râmnicu Vâlcea (...)
mã acuzã pe mine ºi Primãria
municipiului cã intenþionãm,
prin intermediul Societãþii APAVIL SA, sã reintroducem taxarea apei meteorice în baza Legii nr. 215/27 iulie 2018. Acest
act normativ modifica Legea
serviciului de alimentare cu apã
ºi canalizare nr. 241/2006 în
sensul introducerii a douã alineate conform cãrora „Costurile
generate de colectarea, transportul, epurarea ºi evacuarea

apelor pluviale sunt suportate
de utilizatorii serviciului”, dându-se, totodatã, posibilitatea
consiliilor locale sã adopte ”hotãrâri pentru scutirea populaþiei de la plata colectãrii, transportului, epurãrii ºi evacuãrii
apelor pluviale cu suportarea
din bugetul local, în limita disponibilitãþilor ºi a sumelor alocate cu aceastã destinaþie”.
Ce uitã sã spunã însã PNL
Râmnicu Vâlcea este cã în luna
decembrie a anului trecut – ca
urmare a demersurilor susþinute pe care eu, alãturi de alþi primari din þarã, le-am fãcut prin
Asociaþia Municipiilor din Ro-

mentului serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare.
Oricum, râmnicenii trebuie sã
ºtie clar cã, la nivelul municipiului, Societatea APAVIL SA
NU taxeazã apa meteoricã ºi cã
NU se intenþioneazã acest lucru
(...)»,susþine edilul.
În ce priveºte menþinerea taxei pe apa meteoricã pentru persoane juridice, Mircia Gutãu a
precizat: „Asta a fost de când
lumea”.

Publicitate

mânia – aceste prevederi au fost
abrogate de art. 82 al mult hulitei OUG nr. 114/29.12.2018,
ceea ce face ca întreg demersul
liberalilor locali sã rãmânã fãrã
obiect.
ªi mai trebuie sã precizez cã
luarea unei eventuale astfel de
decizii se face nu de cãtre Societatea APAVIL SA, ci þine de
nivelul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „APA Vâlcea”, prin modificarea Regula-

27 februarie - 5 martie 2019

www.indiscret.ro

Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat
PSD de Dolj: Bugetul pe anul în
curs este echilibrat ºi reflectã
mãsurile asumate de PSD
în programul de guvernare
z Educaþia va avea
un plus de 9,8
miliarde de lei, iar
Investiþiile vor avea
în plus 15,4 miliarde
de lei, dintre care 6
miliarde vor merge
la capitolul Transporturi.

C

ifrele din buget reflectã mãsurile asumate de cãtre Partidul Social Democrat în programul de guvernare ºi nu
doar cã menþin creºterile din
anii precedenþi; mãsuri noi,
de creºtere a veniturilor, vor
fi luate ºi în acest an. Astfel,
salariul mediu net va fi de
3.080 de lei, cu peste 50%
mai mare faþã de anul 2016,
iar bugetul de pensii este în
acest an pe excedent ca urmare a politicilor Guvernului României, cu 0,2% din
PIB, ca urmare a trecerii con-
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tribuþiilor de la angajator la angajat, mãsurã luatã de fostul
ministru al muncii, Lia Olguþa
Vasilescu. Deloc de neglijat este
ºi faptul cã vor fi alocate, în
continuare, voucherele de vacanþã ºi indemnizaþiile de hranã. Vorbind despre cele mai
importante capitole, putem spune cã Sãnãtatea beneficiazã de
o creºtere de 6 miliarde de lei
faþã de anul trecut, Educaþia va
avea un plus de 9,8 miliarde de
lei, iar Investiþiile vor avea în
plus 15,4 miliarde de lei, dintre
care 6 miliarde vor merge la
capitolul Transporturi. Important de spus este cã, pe zona
Olteniei, s-a reuºit finanþarea
atât a drumului expres CraiovaPiteºti, cât ºi a drumului expres
Craiova-Târgu Jiu. Ca o menþiune generalã, consider cã bugetul pe anul în curs este echilibrat, concentrându-se atât pe
susþinerea politicilor sociale, cât
ºi pe sprijinirea celor de dezvoltare.

Radu Preda, senator PSD: Programul
de promovare a exporturilor va avea
un buget de peste 105 milioane de lei
R

adu Preda, senator PSD
de Dolj, spune cã Guvernul are veºti bune la
început de an pentru exportatorii români, dupã ce a fost aprobatã continuarea a trei scheme
de minimis pentru sprijinirea
operatorilor economici, prin
Programul de promovare a exporturilor, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat. „Veºti
bune pentru exportatorii din
Craiova ºi din Dolj! Programul
de promovare a exporturilor,
gestionat de Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat, va avea un buget de 105 milioane de lei pe
2019 ºi 2020. Pentru 2019, sau prevãzut credite de angajawww.indiscret.ro

ment în limita a 70 de milioane
de lei, iar 50 de milioane de lei
sunt deja pregãtiþi pentru platã,
fiind credite bugetare”, a spus
senatorul Radu Preda.
Programul la care face referire social-democratul este format din 3 scheme de sprijin,
anume:
- participarea la târguri internaþionale,
- participarea la misiuni economice,
- realizarea de studii de piaþã.
Implementarea schemelor de
ajutor de minimis se face în
baza consultãrii între MMACA
ºi membrii Consiliului de Export, reprezentanþi ai federaþiilor, patronatele de ramurã ºi
asociaþiile profesionale.
27 februarie - 5 martie 2019
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

D

„ªi deasupra mea…
speranþa!”

e la Tãnase din transpunerea pe ecran
„Ciulinii Bãrãganului” (1957), Peer Gynt din piesa lui Ibsen sau Val Xavier din
„Orfeu în infern”, la Mîºkin
din „Idiotul”, Mãrgelatu din
seria de ºase producþii turnate
în perioada 1982-1987 sau
Pierre din cele peste o mie de
reprezentaþii cu „Strãini în
noapte”, lui Florin Piersic i sau încredinþat sute de roluri pe
care, prin talentul imens dãruit
de Dumnezeu ºi prin ºarmul
sãu irezistibil, le-a dus la capãt ca nimeni altul. Încântãtoarea Tatiana Samoilova, din
„Zboarã cocorii”, prezentat de
sovietici la Festivalul Filmului de la Cannes, în 1958, poate fi inclusã între primele cetãþi feminine asediate de Întîiul Piersic al livezilor Thaliei.
S-a nãscut la Cluj, în 27 ianuarie 1936, unde a urmat cursurile liceale, unde a iubit cu ardoare Poezia ºi Opera, mai ales
prin balerinele instituþiei, ºi
unde s-a întors la cuib dupã ce
a cochetat cât a vrut cu „Dulcea pasãre…”. A absolvit
IATC în 1957 ºi a debutat în
’59 la Naþionalul bucureºtean
în rolul titular din „Discipolul
diavolului”. Marii oameni de
teatru ºi film care i-au pus în
valoare harul s-au numit Alexandru Finþi, Moni Ghelerter,
Dinu Cernescu, Ion Popescu Gopo, Mircea Drãgan, Doru
Nãstase, Sergiu Nicolaescu
etc. A jucat comedie, dramã,
tragedie (optimistã!), a fost
haiduc, a fost Harap Alb.
Acum, Regizorul Suprem toc-

mai i-a pus în braþe un Personaj de 83 de ani, cãruia municipalitatea lui Boc i-a dat întâlnire la cinematograful „Florin Piersic” (fost „Republica”)
ºi pe care titularul l-a interpretat cu atâta naturaleþe, încât ai
fi crezut cã e de-acolo. I-a urmãrit din fotoliu pe artiºti, i-a
ascultat cu luare-aminte pe invitaþi, s-a emoþionat ºi a mulþumit fiecãruia, indiferent cã i
s-au adresat academic (Ioan
Aurel Pop) sau ca între egali
(Bocºa, Oreste). „Mie sã nu-mi
spui Domnule sau Maestre,
mie sã-mi spui, simplu, Florine”, aºa stabilise odatã cu jurnalistul ce se prezentase pentru a-i lua un interviu. În clipele cele mai intense ale dialogului cu publicul, a suit anevoie
treptele ducând în scenã, s-a
aºezat la pian, a cântat ºi a descreþit frunþile. ªi-a reamintit de
începuturi ºi a recitat „Repetabila povarã”, una din cele 180
de poezii ce i s-au fost lipit de
suflet. Coborâtori de prin nordul Moldovei, mama din Valea
Seacã, tatãl din Corlata, pãrinþii au ales Clujul ºi de-aici lumea pentru a-ºi vedea fiul
ajuns. Dovadã, credoul artistic
împãrtãºit de el spectatorilor:
„La final, ceea ce pot vedea pe
chipurile lor îmi dã toate motivele sã fiu un actor fericit. ªtiu
cã am ajuns la inima lor ºi cã
pleacã din salã mai buni ºi mai
bogaþi sufleteºte, mai încãrcaþi
de frumos”. Replica de film pe
care (o, Doamne!) ºi-ar dori-o
poate sãpatã în marmurã, la
Corlata, e aceasta: „ªi deasupra mea… speranþa!”.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
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ADMINISTRAÞIE

Vâlcea: Licitaþie
pentru atribuirea
serviciului de
salubrizare în
comuna Budeºti
C

omuna Budeºti, din judeþul Vâlcea, îºi deleagã serviciul de salubrizare, iar pe 28 februarie 2019
se va desfãºura, în acest sens,
licitaþia anunþatã în sistemul
electronic de achiziþii publice.

255 de gospodãrii
ºi 85 de agenþi
economici
Pentru gestionarea serviciului
public de salubrizare al comunei Budeºti, administraþia localã va investi circa 18,9 milioane de lei pentru o perioadã de 5
ani. Operatorul care va câºtiga
contractul urmeazã sã deserveascã 2.557 de gospodãrii particulare ºi 85 de agenþi economici. Serviciul de salubrizare
este extrem de important ºi
pentru cã în Budeºti se desfãºoarã o activitate industrialã
importantã, fiind reprezentatã
prin câteva unitãþi economice
care prelucreazã în general resursele existente în teritoriu ºi
angajeazã abia 10% din populaþia activã a comunei.

Cantitatea medie
anualã produsã
de deºeuri menajere
este în prezent
de 1.600 de tone

Se estimeazã cã pentru fiecare persoanã fizicã se va plãti o
sumã cãtre operatorul economic
care va colecta deºeurile de
12,00 lei/lunã, fãrã TVA, ºi 20
mc/lunã (maximum 143 lei/mc)
pentru persoanele juridice. Se
estimeazã cã vor fi generate
cantitãþi de deºeuri de 65 mc
lunar – deºeuri menajere de la
agenþii economici; deºeuri stradale inclusiv cele rezultate în
urma salubrizãrii depozitelor de
deºeuri necontrolate – 50 mc
lunar. Redevenþa minimã acceptatã este de 5.000 de lei anual,
plãtibilã în 4 tranºe trimestriale
egale. Cantitatea medie anualã
produsã de deºeuri menajere
este în prezent de 1.600 de tone.
Vor fi colectate separat deºeurile reziduale, cele biodegradabile ºi cele reciclabile (hârtie ºi
carton, plastic ºi metal, sticlã),

inclusiv deºeuri de ambalaje,
precum ºi deºeurile periculoase din deºeurile menajere sau
deºeurile voluminoase provenite de la populaþie, instituþii publice ºi operatori economici, iar
colectarea se va face o datã pe
sãptãmânã, pentru majoritatea
deºeurilor, cu excepþia celor reciclabile uscate. În prezent, în
comuna Budeºti se realizeazã
colectarea selectivã a deºeurilor, precolectarea deºeurilor solide ºi a celor asimilabile acestora se realizeazã în pubele la
gospodãrii individuale, astfel: la
gospodãrii individuale în europubele de capacitate de 240 litri,
la blocuri în pubelã de 1.20l sau
2.40l/ apartament. Pentru colectarea deºeurilor selective sunt
amplasate 19 puncte de colectare selectivã a deºeurilor dotate cu câte 4 eurocontainere de
capacitate de 1.1 mc pentru colectarea deºeurilor selective de
plastic, hârtie, sticlã ºi metale.
Transportul deºeurilor menajere se face de cãtre operator la
staþia de transfer cu care operatorul are încheiat contract.
www.indiscret.ro

Spitalul Regional –
Marea Minciunã a PSD
de ªtefan Stoica,
preºedinte al filialei Dolj a
Partidului Naþional Liberal

S

pitalele regionale reprezintã una dintre
cele mai importante
dovezi de imposturã ºi incompetenþã ale PSD. Deºi în discursul public PSD-ul declarã
cã sãnãtatea este un domeniu
prioritar, adevãrul este cu totul altul. Modul în care sunt
conduse spitalele de cãtre managerii PSD demonstreazã cã,
pentru ei, aceste instituþii sunt
doar mijlocul prin care sunt
deturnaþi bani publici în interesul unei gãºti mafiote.
Numai cã în aceste caz, al
spitalelor regionale, nu este
vorba numai de rea-voinþã, ci
ºi de incompetenþã. Vã mai
amintiþi când la TV Olguþa
Vasilescu habar nu avea cât ar
trebui sã coste spitalele, dar
asta nu o împiedica sã se rãþoiascã la toatã lumea cu un aer
de suficienþã opãritã? Aceastã
incompetenþã þâfnoasã s-a perpetuat ºi dupã ce PSD-ul s-a
întors la guvernare.
În decembrie 2016, Guvernul României ºi Banca Europeanã de Investiþii (BEI) au
semnat acordul privind construcþia celor trei spitale regionale, cu finanþare prin Progra-

mul Operaþional Regional
2014-2020. Practic, atunci când
PSD-ul a venit la guvernare,
avea totul la cheie. Finanþarea
era asiguratã, acordul semnat.
Trebuia doar sã înceapã procedurile de licitaþie ºi, în doi ani
ºi jumãtate, spitalele ar fi fost
gata.
În loc de asta, am asistat la o
bâlbâialã generalizatã. Ajunºi la
guvernare, pesediºtii s-au ocupat de cu totul altceva, în loc de
spitale. Chiar actualul ministru
al sãnãtãþii, Sorina Pintea, a recunoscut cã primele demersuri
au fost fãcute abia la sfârºitul
anului 2017, când Ministerul
Sãnãtãþii a preluat terenurile
necesare. Apoi, din nou PSDul nu a mai fãcut nimic. În
schimb, au folosit subiectul nerealizãrii acestor spitale când ºiau dat jos prin moþiune de cenzurã propriul guvern, cel al lui
Sorin Grindeanu.
Sub presiunea opiniei publice, în 2018, au început sã inventeze tot felul de motive, pânã ce
au recunoscut cã spitalele nu
mai pot fi construite pe actualul exerciþiu bugetar. Prin urmare, construcþia lor ar putea sã
înceapã, în cel mai bun caz în
2021, când ele ar fi trebuit sã
fie gata la aceastã datã.
Prin urmare, nu e de mirare
cã în bugetul pe 2019 nu este

alocat nici un singur leu pentru
aceste spitale. Este una dintre
minciunile de top marca PSD.
Craiova ar fi trebuit sã fie unul
dintre oraºele care sã beneficieze de un astfel de spital regional. Necesitatea lui este evidentã pentru oricine a intrat în contact cu sistemul de sãnãtate din
Craiova ºi din Dolj. Oraºul gãzduieºte cel mai mare spital din
þarã – SCJU – , cu o capacitate
de 1.700 de paturi. Clãdirea are
o vechime de 50 de ani, iar în
prezent a fost încadratã în clasa
a II-a de risc seismic. În plus,
circuitele sunt total depãºite, ceea
ce face ca spitalul sã fie uzat
moral ºi, practic, sã reprezinte un
pericol în sine pentru sãnãtatea
publicã. Aºa-zisele investiþii pe
care Consiliul Judeþean le-a fãcut nu reprezintã altceva decât o
încercare de a ascunde gunoiul
sub preº. Exemplul Clinicii de
Cardiologie este elocvent. A fost
inauguratã cu mare tam-tam ºi
acum este inutilizabilã. În iarnã,
pacienþii au rãmas în frig ºi au
fost nevoiþi sã îºi aducã de acasã
pãturi.
Deºi se numeºte Spital Judeþean, în realitate el îndeplineºte
funcþia de Spital Regional, deoarece aici sunt trimise cele mai
grave cazuri din întreaga Oltenie. Asta nu înseamnã cã are ºi
finanþarea adecvatã ºi aparatu-

ra necesarã.
Dupã cum a demonstrat realitatea de pânã acum, de fapt,
PSD nu intenþioneazã sã construiascã vreun spital. Motivul
este evident, fiind vorba despre
finanþare europeanã ºi încã una
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importantã, banii nu pot fi prea
uºor furaþi. Iar pentru PSD nu
este de acceptat sã nu fure,
pentru cã scopul lor ãsta este.
Iar cei care pierd sunt pacienþii, amãgiþi de fiecare datã cu
promisiuni mincinoase.

Râmnicu Vâlcea: Centrul de permanenþã medicalã
va fi dat în folosinþã peste o lunã
Într-o lunã de zile va fi dat în folosinþã Centrul
de permanenþã pentru asigurarea continuitãþii
asistenþei medicale primare, a declarat marþi, în
cadrul unei conferinþe de presã, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu. Centrul
va funcþiona într-o suprafaþã de 92 m.p., situatã la parterul internatului Liceului Tehnologic
„Ferdinand I”.
de Marielena Popa

P

rimarul Gutãu a subliniat cã lucrãrile de amenajare a Centrului de
permanenþã se aflã în stare
avansatã ºi a precizat cã, pânã
în prezent, 19 cadre medicale
ºi-au anunþat disponibilitatea
de a lucra aici. „Deja 12 medici ºi ºapte asistenþi ºi-au arãtat disponibilitatea sã lucreze la
acest Centru de permanenþã,
ceea ce înseamnã cã vom reuºi
www.indiscret.ro

sã decongestionãm Unitatea de
Primiri Urgenþe de la Spitalul
Judeþean. Conform unei statistici a Casei de Asigurãri de Sãnãtate Vâlcea, 70% din cazurile care ajung la UPU nu sunt
de UPU. Merg acolo ºi persoane care au nevoie doar de simplã injecþie, ceea ce nu este
normal”, a mai spus Mircia
Gutãu. Centrul de permanenþã
este o investiþie a Primãriei
Râmnicu Vâlcea ºi a Consiliului Judeþean Vâlcea.
27 februarie - 5 martie 2019
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Vâlcea: Încep lucrãrile
de reabilitare pe DJ 643 B
ADMINISTRAÞIE de-a lungul a ºase localitãþi
din sudul judeþului

„Consiliul Judeþean Vâlcea
va reabilita Drumul Judeþean
643 B pe întreaga sa lungime
de 35,873 km, drum care porneºte de pe raza localitãþii
Diculeºti ºi traverseazã ºase
dintre comunele situate pe
malul stâng al pârâului Cerna, respectiv Diculeºti, Valea
Mare, Mãciuca, Stãneºti, Lãdeºti ºi Roeºti”, a anunþat
Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea.

ºanþuri ºi rigole; amenajarea de
podeþe, podeþe tubulare ºi de
acces la proprietãþi; apãrãri de
maluri cu gabioane; construirea
de ziduri de sprijin. Lucrãrile de
execuþie vor începe în luna
aprilie 2019, iar durata contractului este de 32 luni, din care
2 luni proiectare”.
Anunþul a fost fãcut luni, 25
februarie, când preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea a
fost prezent, alãturi de autoritãþile locale, la inaugurarea a trei
podeþe, unul în comuna Roeºti
ºi alte douã în Stãneºti (foto).

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Mandatul preºedintelui:
un examen ratat

E

ste absolut normal ca un
ºef de stat în funcþie sã
îºi doreascã un al doilea
mandat prezidenþial. Mai ales,
atunci când, în primul, a lansat ºi construit niºte proiecte
vizionare pentru þarã, pentru
oamenii ei, ºi vrea sã le consolideze într-un mandat secund.
Nu este deloc cazul României. Mandatul prezidenþial al
domnului Iohannis este un
mandat gol. O foaie albã. Un
examen ratat. Din pãcate, de
numele lui Klaus Iohannis nu
pot fi legate, în aceºti cinci ani,
niciun fel de proiecte cu efecte pozitive în viaþa þãrii, a cetãþenilor ei.
Klaus Iohannis nu a demonstrat un singur minut cã vrea,
ºtie ºi poate sã fie preºedintele
tuturor românilor. El a fost în
aceºti ani preºedintele sãu ºi al
unei minoritãþi politice rãtãcite, agãþate, ca înecatul de pai,
de egoismul prezidenþial.
Personal, mi-aº fi dorit ca ºi
Klaus Iohannis sã fie un preºedinte, dacã nu de succes,
mãcar unul meritoriu. În stare
sã menþinã echilibre în politicã ºi în societate, în spaþiul
public în general. Capabil sã
proiecteze alternative pentru
prezentul ºi viitorul naþiunii
noastre. Suntem la ani-luminã
depãrtare de acest deziderat.
Iatã, modul în care Klaus
Iohannis a înþeles sã se raporteze la Bugetul de Stat pe acest
an aratã, încã o datã, tuturor,
micimea politicã, egoismul ºi
superficialitatea celui care a
demonstrat cã nu îºi meritã

votul obþinut în 2016.
Este dreptul constituþional al
preºedintelui de a sesiza
Curtea Constituþionalã. A folosi însã aceastã prerogativã
pentru a bloca cel mai mare
buget din istoria þãrii pe care
o conduci, fãrã argumente economice, aratã, pe deplin, de ce
acest om NU MAI TREBUIE
sã fie preºedintele þãrii pentru
un al doilea mandat.
Domnul Iohannis nu face
diferenþã între prerogative ºi
oportunitatea întrebuinþãrii lor.
Sesizarea la CCR privind „neconstituþionalitatea Bugetului
de Stat” este un exemplu perfect de inadecvare a preºedintelui la realitate.
Mã întreb din nou: daca CCR
va decide pe 6 martie cã Bugetul pe 2019 este Constituþional,
ce gest politic ar trebui sã facã
domnul Iohannis?!?
Captiv în logica electoralã,
din 2014 încoace domnul Iohannis nu se poate reinventa.
El nu poate fi altul din 2020
încolo. Este un proiect expirat. Resuscitarea acestui proiect ar fi catastrofalã pentru
România.
Românii trebuie sã caute cu
înþelepciune o Alternativã pentru alegerile prezidenþiale de la
sfârºitul acestui an. Un om vizionar, cu respect pentru litera ºi spiritul Constituþiei, cu
aplecare spre problemele tuturor cetãþenilor. Un om care îºi
ia în serios responsabilitãþile
mandatului sãu, înãuntrul ºi în
afara þãrii. Nu doar privilegiile acestuia...

Publicitate

de Marielena Popa

P

otrivit lui Rãdulescu, lucrãrile de reabilitare vor
începe în luna aprilie
2019, iar durata contractului
este de 32 luni, din care douã
luni proiectare:
„Contractul de proiectare ºi
execuþie a fost semnat în data
de 12.11.2018 ºi presupune proiectarea ºi executarea de lucrãri
de refacere a sistemului rutier
pe o lungime de 6 km; reabilitarea sistemului rutier pe o distanþã de 29,873 km, consolidarea a 8 poduri; construirea de

27 februarie - 5 martie 2019
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Oprea, reloaded, la Craiova:
„Ne vom bate onorabil
la europarlamentare!”
de Nicuºor Fota

A

mfitrion a fost preºedintele UNPR Dolj, exchestorul de poliþie
Gheorghe Bicã, care a þinut sã
reaminteascã auditoriului de problemele cu care s-a confruntat
formaþiunea dupã un mandat ºi
jumãtate la guvernare, în momentul în care preºedintele formaþiunii a devenit subiect de
dosar penal. „UNPR, al cãrui
membru fondator sunt, a fost un
partid care a avut o creºtere fulminantã, frântã din pãcate întrun moment în care a avut loc o
tentativã de îngenunchere politicã a liderului nostru, domnul
ministru Gabriel Oprea. I-au fabricat dosare politice, ce dovadã mai clarã decât acel dosar
pentru un accident de circulaþie
comis de pe bancheta din spate
a maºinii, dar toate aceste tentative au eºuat, dovadã cã este
www.indiscret.ro

acum în rândul nostru, iar UNPR
e în plinã reconstrucþie. Membrii
noºtri practicã naþionalismul, dar
nu un naþionalism extrem, ci un
naþionalism moderat, dedicat
propãºirii ºi creºterii nivelului de
trai al poporului român”, a spus
Gheorghe Bicã.
La rândul sãu, liderul UNPR
a trasat subordonaþilor din filiale sarcini pentru aceºti doi ani
electorali, la capãtul cãrora se
sperã revenirea partidului la
cota din 2015. „Suntem un partid creat în 2010, de la zero. Am
participat la o guvernare de
dreapta, într-o perioadã foarte
grea pentru þarã, apoi, din 2012,
am fãcut parte din guvernul
Ponta, unul care a avut rezultate bune sau foarte bune. Noi nam trãdat niciodatã pe nimeni
ºi ne-am respectat totdeauna
cuvântul dat. În noiembrie 2015
aveam 12 la sutã în sondaje, iar
eu eram între primii trei politicieni din þarã, cu 32 la sutã. ªtiþi
bine ce s-a întâmplat: ni s-au fãcut dosare politice mie ºi altor colegi, m-am retras din toate funcþiile. Acum am revenit la
partid. Trebuie sã recunoaºtem:
suntem într-o perioadã de reconstrucþie, dar vom participa la
alegerile europarlamentare ºi ne
vom bate onorabil. Aici la Dolj
cred cã deja nu mai e o problemã acest lucru. E una dintre or-

ganizaþiile importante pentru
noi. Vãd cã mulþi colegi s-au
mirat de organizarea acestei
întruniri, eu nu mã mir, pentru
cã ºtiu de mult ce poate domnul
Bicã. Doljul este un judeþ important ºi, cu siguranþã, va avea
un reprezentant pe listã la europarlamentare. Obiectivul nostru

este însã ca la alegerile locale
de la anul, precum ºi la alegerile generale, sã obþinem peste 10
la sutã ºi sã revenim în parlament. Eram în 2015 un partid
de 500.000 de membri, acum
suntem 150.000 de membri,
mulþi dintre colegii noºtri s-au
întors dupã revenirea mea ºi îi

aºteptãm ºi pe alþii. Suntem un
partid cu mulþi militari de carierã ºi vom proceda militãreºte. Aºteptãm în perioada urmãtoare de la fiecare organizaþie
judeþeanã câte 20.000 de semnãturi ºi, pânã în mai, câte
10.000 de membri în fiecare judeþ”, a spus Gabriel Oprea.

Publicitate

Reprezentanþii UNPR
din Oltenia s-au reunit
sâmbãtã la Craiova, în
sala Filarmonicii
Oltenia, pentru a se
întâlni cu liderul
naþional Gabriel Oprea
ºi cu alþi reprezentanþi
ai conducerii centrale
a partidului.

27 februarie - 5 martie 2019
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De la cele trei artere
din zona centralã
unde funcþioneazã
la acest moment
parcãri cu platã,
Craiova va ajunge în
curând la peste 150
de strãzi ºi alei cu
asemenea regim, pe
care primãria le
poate „împodobi”
cu spaþii de parcare
taxate fie pentru
navetiºti, fie pentru
riverani, fie pentru
ambele categorii de
ºoferi, care vor
trebui sã facã rocada de douã ori pe zi:
la ora 8.00 ºi la ora
18.00. Planul municipal face obiectul
unui proiect aflat pe
ordinea de zi a
ºedinþei de consiliu
local din 28
februarie.
de Nicuºor Fota
„Se aprobã modificarea,
prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al
municipiului Craiova, conform anexei nr.1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art 2. Se aprobã zona
de delimitare a parcãrilor,
conform anexei nr.2, ce face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre. Art.3 Pentru anul
2019, taxele pentru parcãrile
cu platã, indiferent de zonare, sunt cele stabilite prin
Hotãrârea Consiliului Local
al Municipiului Craiova
nr.533/2018 privind aprobarea impozitelor ºi taxelor locale, pentru anul 2019. Art.4
Pe data prezentei hotãrâri, se
modificã în mod corespunzãtor Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.31/2017. Art.5 Primarul
municipiului Craiova, prin
aparatul de specialitate: Serviciul Administraþie Publicã
Localã, Direcþia Impozite ºi
Taxe, Direcþia Servicii Publice, Direcþia Fond Locativ ºi
Control Asociaþii de Proprietari ºi Poliþia Localã Craiova
a Municipiului Craiova vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri”, se
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aratã în proiectul supus aprobãrii consiliului local. Marea surprizã apare la mai sus pomenita
zonã de delimitare a parcãrilor,
care nu mai limiteazã cele trei
strãzi din hotãrârea iniþialã adoptatã de CLM în 2017, A.I.
CUZA, Romul ºi C.S. Nicolãescu- Plopºor, nici la cele câteva pe care edilii le-au supus dezbaterii publice în toamna anului trecut. Este vorba acum de o
bucatã consistentã din oraº care
se întinde între strãzile Brazda
lui Novac (Nord), bulevardul
Chiþu (Sud), Câmpia Izlaz
(Vest) ºi Horia (EST). În total,
peste 150 de artere unde primãria va putea amenaja, în cazul
aprobãrii proiectului, parcãri cu
plata prin SMS, parcãri cu platã
rezidenþiale sau parcãri cu platã
mixte: pentru rezidenþi pe timpul nopþii ºi pentru toþi ºoferii
între orele 8.00 ºi 18.00. Singurele condiþii care mai trebuie
întrunite ulterior sunt decizia
comisiei de sistematizare a circulaþiei din primãrie ºi avizul
poliþiei rutiere.

Lista strãzilor
propuse la parcarea
cu platã
Iatã ºi lista strãzilor ºi bucãþilor de stradã unde edilii îºi propun amenajarea parcãrilor cu
platã, aºa cum este prezentatã
în documentaþia înaintatã consilierilor locali. ZONA 0: CONTUR Str. Ion Maiorescu-Str.
Popa ªapcã-Str. A.I.Cuza-Str.
Arieº-Str. Eugeniu Carada-Str.
Mihail Kogãlniceanu-Str. Sfântu Dumitru-Str. Felix AdercaStr. Madona Dudu INTERIOR
Str. C.S. Nicolãescu-Plopºor,
Str. Theodor Aman parþial, Str.
Panait Moºoiu, Str. Dreptãþii,
Str. Olteþ, Str. Romain Rolland,
Str. România Muncitoare, Str.
Lipscani, Str. Traian Demetrescu, Str. Fraþii Buzeºti parþial, Str.
Madona Dudu parþial, ZONA 1:
CONTUR Str. Bibescu-Str.
Brestei-Calea Bucureºti-Str.
A.I.Cuza-Str. Alexandru Macedonski -Str. Mitropolit Nestor
Vornicescu-Str. Simion Bãrnuþiu-Str. Bujorului tronson 1- Str.
Mitropolit Firmilian-Calea Unirii-Bulevardul ªtirbei Vodã-Str.
Matei Basarab-Str. Madona
Dudu; INTERIOR+ZONA 0
Str. Mihai Viteazul, Aleea Teatrului, Calea Unirii parþial, Str.
Sãvineºti, Str. Romul, Str. Arieº
parþial, Str. Nicolae Bãlcescu
parþial, Str. Fraþii Goleºti parþial, Str. A.I.Cuza, Str. Giovanni
Peresutti, Str. România Muncitoare, Str. Împãratul Traian parþial, Str. C.D. Fortunescu, Str.
Eugeniu Carada parþial, Str. Fraþii Buzeºti parþial, Str. Simion
Bãrnuþiu parþial, Str. 24 Ianua-

rie, Str. Mitropolit Firmilian,
Str. Nãvodari, Str. Horezu, Str.
Madona Dudu parþial, Str. Libertãþii parþial, Aleea Simion
Bãrnuþiu, Str. Sfântu Dumitru,
Str.Ion Maiorescu parþial, Str.
Theodor Aman parþial; ZONA
2: CONTUR Str. Brazda lui
Novac-Str. ªerban Vodã-Str.
Constantin Brâncuºi-Str. Avram
Iancu-Str. Pãltiniº-Str. ªtefan
cel Mare-Str. Arh. Dan NicolaeStr. Vasile Conta-Str. Vasile
Alecsandri-Str. Horia-Str. Nanterre-Str. Înfrãþirii-Str. Împãratul Traian-Str. Ulmului-Str. General Dragalina-Str. Matei Millo-Str. Caracal-Str. Gheorghe
Chiþu-Str. Marin Sorescu- Str.1
Mai-Str. Adrian Pãunescu-Str.
Ceahlãului-Str. Lalelelor-Incintã Distri Gaz-Str. BibescuStr.Tecuciului-Str. Râului-Bulevardul Ilie Balaci-Str. BibescuStr. Câmpia Islaz-Str.Dumbrãveni-Str.Iancu Jianu-Bulevardul Nicolae Titulescu-Str. Iancu Jianu-Str. George EnescuStr. Turturele-Str. Iancu JianuStr.Amaradia; INTERIORZONA 1: Str. Amaradia parþial,
Str. George Enescu parþial, Str.
Adolf Wadmann, Str. Constantin Brâncuºi, Aleea Licurici,
Aleea 1 Pãltiniº, Str. Principatele Unite, Str. Pãltiniº, Str. Filantropiei, Aleea Sfântu Gheorghe, Str. Iancu Jianu, Str. ªtefan cel Mare parþial, Str. Brestei parþial, Str. I.L.Caragiale, Str.
George Coºbuc, Str. Vasile Conta, Str. Jean Negulescu, Str.
Gheorghe Bariþiu, Str. Transilvaniei, Str. Libertãþii, Str. Brânduºa, Str. Rarãu, Str. Ecaterina
Teodoroiu parþial, Aleea Matei
Basarab, Str. Madona Dudu parþial, Str. Câmpia Isalz parþial,
Str. ªtirbei Vodã, Str.Bibescu
parþial, Str. Lalelelor, Str.Dealul Spirii parþial, Str.1 Mai parþial, Str. Arþarului, Str.Buziaº,
Str. Adrian Pãunescu parþial,
Str. Gheorghe Doja, Str. Matei
Basarab, Calea Unirii parþial,
Aleea Mamaia, Str. Simion Bãrnuþiu parþial, Aleea Macedonski
parþial, Str. Bujorului tronson 2
ºi 3, Str.Vlad Þepeº, Str. Petru
Rareº, Str. Eroilor parþial, Aleea Pãrului, Str. Pãrului, Str.
Matei Millo, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Caracal parþial,
Str. Pietrosu, Str. G-ral Dragalina parþial, Str. Tudor Vladimirescu parþial, Str. Jieþului, Str.
Criºului, Str. Mircea Vodã, Str.
Petre Carp parþial, Aleea Sfinþii
Apostoli, Str. Împãratul Traian
parþial, Str. C-tin RãdulescuMotru, Str. Constantin Chioralia, Str. Mihail Moxa, Str.13
Septembrie, Str.Înfrãþirii.

Licitaþie în parcare.
O fi cu strigare?
Proiectul de hotãrâre supus

aprobãrii CLM prevede modalitatea în care vor fi amenajate ºi semnalizate locurile destinate parcãrilor rezidenþiale
cu platã, precum ºi modalitatea de atribuire a acestora, care
poate ajunge, în varianta fantezistã prezentatã în proiect, la
licitaþia publicã. Din câte se
pare, funcþionarii primãriei se
cred în stare sã organizeze câteva mii de licitaþii publice suplimentare peste cele derulate
în mod obiºnuit, sã rãspundã

la cererile de clarificãri ale
petenþilor, contestaþiilor ºi
proceselor subsecvente. Nu se
precizeazã, din pãcate, dacã va
fi vorba de licitaþii cu strigare, de licitaþii cu oferte în plic,
ori de licitaþii electronice derulate prin sistemul electronic
de achiziþii publice. «Parcãrile de reºedinþã cu platã, pe
domeniul public, semnalizate
cu indicatorul Parcare cu Platã, cu panouri adiþionale cu
inscripþia ”Parcare de Reºewww.indiscret.ro

em, alt
alt
fumăm”, edilii
edilii mai
mai cr
cr
Din ciclul
ciclul „una
„una dezbat
dezbat
dezbatem,
alta
cresc
esc „un
„un pic”
pic”
esc
em,
aa fumăm”,
dezbatem,
alta
cresc
Din
s
par
vr
ul sstrăzilor
trăzilor cu
cu par
cări cu
cu plată:
plată: de
de vr
eo 50
50 de
de ori
ori
număr
numărul
parcări
vreo
străzilor
parcări
vreo
numărul
trăzilor
cări
eo
număr
ul

11

Primãria Craiova
încearcã iar parcarea
cu degetul
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dinþã”, sunt parcãri amenajate
in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la
mai putin de 30 m de frontul
imobilelor, pe domeniul public al municipiului Craiova,
aferente imobilelor cu destinaþia de locuinþã, utilizate de
proprietari. (...) Locurile de
parcare din parcãrile de reºedinþã vor fi atribuite numai
dupã amenajarea, semnalizarea ºi numerotarea acestora de
cãtre administratorul parcãrii
www.indiscret.ro

de reºedinþã. (...) Modalitatea
de atribuire a locurilor de parcare este urmãtoarea: a) în situaþiile în care numãrul de solicitãri este mai mic sau egal
decât numãrul de locuri de
parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va
face în mod direct solicitanþilor, în ordinea cronologicã a
depunerii cererilor de cãtre
aceºtia ; b) în situaþiile în care
numãrul de solicitãri este mai
mare decât numãrul de locuri

de parcare libere care se pot
atribui, atribuirea se va face
prin licitaþie publicã. (...) Primãria municipiului Craiova va
stabili situaþia locurilor de parcare libere ce pot fi atribuite,
urmând a fi aduse la cunoºtinþa publicã prin comunicarea
cãtre Asociaþiile de Proprietari
ale imobilelor care au arondate parcãri de reºedinþã», se
aratã în proiectul de hotãrâre.
O altã „inovaþie” în materie
este înlocuirea vinietei pentru

parcarea curentã, la care primãria renunþã din acest an, cu autorizaþia de parcare rezidenþialã, care va trebui afiºatã la loc
vizibil. „Autorizaþiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora sã utilizeze locul de parcare, astfel: a)
De la ora 08:00 pânã la ora
18:00 de luni pânã vineri, pe
locul respectiv poate parca orice persoanã care tranziteazã
zona; b) De la ora 18:00 pânã

la ora 8:00 de luni pânã vineri ºi de sâmbãtã pânã luni
la ora 08:00, locul de parcare aparþine celui care deþine
autorizaþia. Dovada dreptului de utilizare a locului de
parcare, în parcãrile de reºedinþã, se face prin autorizaþia de parcare. Autorizaþia de rezervare loc parcare
va fi poziþionatã pe bordul
autoturismului, la loc vizibil”, se aratã în proiectul de
hotãrâre.
27 februarie - 5 martie 2019
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ACTUALITATE

Olimpiada de
Religie pentru
clasele V-XII
ºi Gimnaziada
judeþeanã la ºah
Sâmbãtã, 23 februarie,
la Seminarul Teologic
Ortodox „Sfântul
Nicolae” din Râmnicu
Vâlcea s-a desfãºurat
etapa localã a Olimpiadei de Religie
pentru clasele V-XII,
zona Râmnicu Vâlcea.
În aceeaºi zi a avut loc
ºi etapa judeþeanã a
Gimnaziadei la ºah
pentru elevii din
judeþul Vâlcea.

C

oncursurile au fost organizate de IªJ Vâlcea,
prin inspectorul ºcolar
pentru Religie, prof. Popescu
Romeo, respectiv dna. prof. Iuliana Claudia Gavriºiu, inspector ºcolar la disciplina educaþie
fizicã, în colaborare cu Arhie-

piscopia Râmnicului, din încredinþarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului ºi prin implicarea
profesorilor de Religie din judeþul Vâlcea.
Competiþiile s-au desfãºurat
ºi în alte zone ale judeþului, conform împãrþirii pe cercuri pedagogice. Oraºele Drãgãºani, Horezu, Bãlceºti, Berbeºti ºi Brezoi au gãzduit elevii participanþi
din zonele respective.
La nivelul judeþului Vâlcea,
au participat în cadrul acestor
concursuri peste 300 de elevi,
dornici sã expunã, cu talent ºi
dãruire, în lucrãrile lor, cunoºtinþele dobândite în cadrul orelor de Religie. Elevii calificaþi
în urma rezultatelor finale vor
participa la etapa judeþeanã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Centrul comercial FRAÞII BACRIZ 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

Luni - Vineri 09.00 - 19.00

27 februarie - 5 martie 2019

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Doljul, lider naþional
la numãrul de centre
locale pentru evidenþã
a populaþiei
Cel de-al 51-lea
serviciu de evidenþã
a populaþiei din Dolj
ºi-a început activitatea marþi - 26 februarie, în comuna
Celaru, eveniment
salutat de cãtre
preºedintele Consiliului Judeþean (CJ),
Ion Prioteasa, care a
apreciat cã înfiinþarea noii structuri
reconfirmã succesul
strategiei pentru
descentralizare în
acest domeniu.
„Ne-am fãcut o prioritate
din aducerea serviciilor de
eliberare a actelor de identitate cât mai aproape de cetãþean, iar cifrele demonstreazã progresul semnificativ pe

care l-am înregistrat în acest
sens ºi care ne plaseazã pe primul loc în þarã. De la 9 unitãþi,
în anul 2005, când începeam
acest proces, astãzi ajungem la
51, adicã de aproape 4 ori mai
mult decât media naþionalã.
Este o reuºitã care îºi primeºte recunoaºterea inclusiv de la
nivel central ºi ne onoreazã
faptul cã la inaugurarea serviciului din Celaru a fost prezent
chiar directorul Direcþiei pentru Evidenþa Persoanelor ºi Administrarea Bazelor de Date
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul comisarºef de poliþie Cãtãlin Aurel
Giulescu.
Ne bucurãm cã am avut posibilitatea de a susþine înfiinþarea
structurii care ºi-a deschis astãzi
porþile, venind astfel în sprijinul celor peste 4.500 de locuitori ai comunei. De acum, ei nu
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trebuie sã mai strãbatã o distanþã
de aproape 50 de kilometri,
pânã în comuna Leu ºi înapoi,
pentru a depune cererile ºi, apoi,
pentru a-ºi ridica documentele.
Doresc sã-i felicit pe toþi cei
care au contribuit la succesul
acestui demers ºi sã le mulþumesc pentru implicare colegilor
noºtri din cadrul Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a
Persoanelor, alãturi de care continuãm sã implementãm strategia pentru descentralizare în
acest domeniu“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor Celaru funcþioneazã între
orele 8.30 ºi 16.30 în zilele de
luni, marþi, joi ºi vineri ºi cu
program prelungit, între 8.30 ºi
18.30, în zilele de miercuri.

Ion Prioteasa

De ce sã sortãm
gunoiul?
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” gãzduieºte în
zilele de marþi ºi
miercuri, 26 ºi 27
februarie 2019, douã
noi întâlniri în cadrul
proiectului „De ce sã
sortãm gunoiul?”

P

roiectul „De ce sã sortãm gunoiul?” face parte din campania „Împreunã pentru un mediu mai curat”
ºi are menirea de a sensibiliza
ºi responsabiliza tinerii atât în
legãturã cu necesitatea sortãrii
gunoiului, cât ºi în direcþia identificãrii ºi aplicãrii modalitãþilor de recuperare, reciclare ºi refolosire a materialelor. „Sortarea gunoiului este una dintre
cele mai importante prioritãþi
www.indiscret.ro

ale strategiei de protejare a mediului înconjurãtor. Tocmai de
aceea, ne bucurã foarte mult implicarea ºi interesul pe care îl
aratã tinerii faþã de acest proiect.
Ne dorim ca pânã în aprilie
2019 un numãr cât mai mare de
elevi sã participe, sã dezbatã ºi,
evident, sã promoveze avantajele educaþiei pentru un mediu
mai curat”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
La activitãþile de vizionare ºi
dezbatere pe marginea filmului
documentar „Waste Land” ºi-au
anunþat participarea mai mulþi
elevi sub coordonarea Marianei
Manolache, profesor la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova, respectiv a Simonei Ghenea, profesor la Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova.

Lucian Dindiricã
Profesorii care îºi doresc sã
participe cu elevii la acþiunile
din proiect sunt invitaþi sã se
înscrie în prealabil, întâlnirile
desfãºurându-se zilnic, în intervalul 18 februarie – 4 aprilie
2019, în sala „Marin Sorescu”.
27 februarie - 5 martie 2019
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testeazã
Euro
trecerea la
la 4,77
4,77 lei
lei
trecerea

D

upã circa trei sãptãmâni de calm, în care
cursul s-a miºcat între
4,74 ºi 4,75 lei, ultimele zile
au readus euro aproape de
maximul istoric de 4,7648 lei,
atins în urmã cu o lunã.
Perioada a debutat cu o medie de 4,7480 ºi a urcat pânã
la 4,7619 lei, dar s-a încheiat
la 4,7594 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,756 ºi 4,767 lei, cu închiderea la 4,763 lei.
Evoluþia descendentã a leului s-a manifestat ºi în cazul
celorlalte monede importante,
chiar dacã la nivel regional
monedele au avut o evoluþie
stabilã.
Media dolarului american a
fluctuat între 4,1938 ºi 4,1953
lei, pentru a încheia intervalul
la 4,1876 lei, când cotaþiile au
fluctuat între 4,187 ºi 4,201 lei.
O revenire peste pragul de 4,21
lei, maximul ultimilor aproape doi ani, este incertã, în condiþiile în care dolarul pierde
teren faþã de euro.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,134 ºi 1,138 franci/euro, iar
media ei a urcat de la 4,1805
lei, la debutul perioadei, la
4,1953 lei, pentru ca la finalul
ei sã alunece la 4,1939 lei.
Dobânzile interbancare au
avut o evoluþie puternic crescãtoare, în lipsa unor clarificãri
asupra modului în care va fi
aplicatã OUG 114. Dupã trei
ºedinþe consecutive de creºtere, indicii ROBOR au luat o
pauzã la finalul intervalului.
La creºterea indicilor a contribuit ºi anunþul fãcut de Eurostat conform cãruia România a înregistrat, în ianuarie,
o ratã anualã a inflaþiei de
3,2%, cea mai mare din Uni-

unea Europeanã. Reamintim
cã INS a anunþat pentru luna
trecutã o creºtere anualã a
preþurilor de 3,32%, de la
3,27% în decembrie.
La sfârºitul perioadei, indicele la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,28%, cel mai ridicat
nivel din ultimele trei luni, iar
cel la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 3,41%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a scãzut
la 3,49%, iar cel la 12 luni s-a
oprit la 3,54%.
Cursul gramului de aur a
atins la jumãtatea perioadei cel
mai ridicat nivel începând cu
ianuarie 2013, de 182,4256
lei. La sfârºitul perioadei,
BNR a anunþat un preþ de
179,0612 lei, în timp ce uncia
de aur se plasa pe pieþele internaþionale la 1.329,65 dolari.
Perspectivele ca Rezerva
Federalã americanã sã încetineascã, în acest an, ritmul de
majorare a dobânzii sale de
politicã monetarã, care este în
prezent de 2,25 – 2,50%, a redus plasamentele în moneda
americanã.
Euro a urcat de la 1,1274
pânã la 1,1368 dolari, tranzacþiile de la sfârºitul perioadei
realizându-se între 1,1325 ºi
1,1368 dolari.
Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg scãdea la sfârºitul
perioadei la 3.775 dolari, fãcând astfel un pas înapoi faþã
de ºedinþa precedentã când a
crescut la 3.942 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 19 – 25 februarie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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.
27 februarie - 5 martie 2019

Târgul de turism
al Olteniei – cel mai
important eveniment
dedicat turismului
A

lege-þi destinaþia de vacanþã la Târgul de Turism al Olteniei ºi poþi
beneficia de reduceri substanþiale la pachete turistice achiziþionate! Evenimentul debuteazã
pe 8 martie 2019, la Centrul
Multifuncþional Craiova, iar vizitatorii vor avea parte de 3 zile
de oferte speciale.
* Prestige Tours, alãturi de 7
agenþii de turism partenere, a
pregãtit oferte speciale cu reduceri Early Booking, dar ºi multe alte surprize pentru vizitatori.
Amatorii de vacanþe au parte
de reduceri de pânã la 40% pe
perioada târgului, dar ºi oferte
speciale cãtre Antalya cu plecare din Craiova ºi nu numai.
*Aventura cu Balonul – un
nou produs de promovare!
Târgul de Turism al Olteniei
organizeazã în perioada 8-10
martie 2019, la Centrul Multifuncþional Craiova, zbor ancorat cu balonul cu aer cald - un
mijloc inedit ºi eficient de promovare, publicitate, reclama de
afaceri pentru cei interesaþi.
* Pe urmele dinozaurilor...
Vino împreunã cu copilul tãu
la Centrul Multifuncþional Craiova în perioada 8-10 martie ºi
descoperiþi secretele din preistorie! Dino Parc Râºnov, singurul parc tematic de dinozauri
din România, vã aºteaptã cu informaþii ºi surprize
* Grand Hotel Minerva Resort & Spa k Afrodita Resort &
Spa k Diana Resort vã invitã
sã descoperiþi în Bãile Herculane rafinamentul, ospitalitatea
ºi confortul
* Nu vor lipsi prezentãri de
locaþii nou-deschise, degustãri
specifice anumitor zone turistice, momente artistice care sã
trezeascã interesul pentru anumite destinaþii.
Concomitent cu ediþia a IV-a
a Târgului de Turism al Olteniei,se va desfãºura Horeca Expo Oltenia ed. III – expoziþie de echipamente pentru sectoarele horeca, panificaþie ºi cofetãrie.

* Horeca Expo Oltenia organizeazã concursul anului, dedicat producãtorilor din segmentul panificaþie ºi cofetãrie ce se
va desfãºura pe data de 9 martie 2019
* Nu vor lipsi cooking showuri organizate de chefi celebri,
demonstraþii de servire ºi degustare a vinului, bartending ºi
barista.
Campania de promovare a
evenimentelor va cuprinde: campanii la radio (în cele cinci judeþe ale Olteniei, dar ºi judeþele
Argeº ºi Caraº Severin), televiziuni locale, ziare, dar ºi on-line,
prin platforme de social media
ºi site-uri specializate, afiºe, flyere, newslettere, comunicate de
presã, menite sã atragã un numãr
cât mai mare de vizitatori.

Sponsor al evenimentului Horeca Expo Oltenia este PPD
România, iar partenerul principal al celor douã evenimente
este Selgros România.
Intrarea vizitatorilor va fi liberã!

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!
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Cu scandal,
dar derby pe cinste

F

Handbal: SCM
SCM Rm.
Rm.
Handbal:
Vâlcea
Vâlcea aa bãtut
bãtut ºi
ºi
echipa
echipa lui
lui Tadici,
Tadici,
urmeazã marea
marea
urmeazã
confruntare
confruntare cu
cu
CSM
CSM Bucureºti
Bucureºti
SCM Rm. Vâlcea a
câºtigat pe 24 februarie, fãrã probleme, partida din
deplasare cu HC
Zalãu, înregistrând
un scor de 29-24.
Vâlcencele se aflã
pe prima poziþie ºi
aºteaptã derby-ul cu
CSM Bucureºti, care
se va desfãºura pe
13 martie, în Sala
„Traian” din Râmnicu Vâlcea.

L

a Zalãu, SCM Rm.
Vâlcea, antrenatã de
Florentin Pera, ºi-a demonstrat superioritatea în
faþa echipei aprigului Gheorghe Tadici ºi a încheiat partida cu 29-24. Jucãtoarele de
bazã ale echipei vâlcene au

www.indiscret.ro

fost excelente, de la Dumanska
în poartã, la Glibko, care a marcat de 10 ori, pânã la interul
drepta Vasileuskaia. Apãrarea
vâlceanã a fost însã principala
armã a SCM. De netrecut au
fost acolo, în centrul defensivei,
Raluca Bãcãoanu ºi Ines Khouildi, ajutate de Maria Petrovici
ºi Alicia Fernandez. Vâlcea a
condus de la un capãt la altul,
distanþându-se ºi la 7 goluri.
Scorul final a fost 29-24, a 16-a
victorie consecutivã pentru vâlcence, care mai fac un pas
imens spre titlu.

Primarul Râmnicului
anunþã „un show
cum nu s-a mai
vãzut”
Pe 13 martie, urmeazã însã
marea confruntare, cu CSM
Bucureºti, la Râmnicu Vâlcea.

Marþi, 26 februarie, primarul
Râmnicului, Mircia Gutãu, a
declarat cã pentru acest meci
se pregãteºte „un show cum
nu s-a mai vãzut”.

CSB – CSU Craiova, în
tâlnirea de gradul trei, pe
o scarã a orgoliilor reaprinse, a fost prefaþatã de o izbucnire a fecesebiºtilor în chestiunea loviturilor de la punctul
cu var, care i-ar fi albit pe olteni. De-aici încolo, scenariul a
pãrut cã poartã viza eleno-românã a CCA, care l-a delegat
pe Marius Avram, neagreat de
alb-albaºtri, sã împartã dreptatea. În tribunele Arenei Naþionale, 20.000 de fani, din care
vreo 3.500 veniþi din Bãnie, ºiau fãcut simþitã prezenþa ca pe
vremuri. Trupa lui Devis Mangia a început prin a încerca sã-l
citeascã pe noul Teja ºi a-i gãsi
vulnerabilitãþile, dar pânã atunci
s-a vãzut condusã cu 1-0 prin
lovitura de cap a lui Hora
(min.28), din mijlocul unei defensive apatice. Un atac întârziat al lui Pintilii la Nino Rocha, în propriul careu, este taxat fãrã ezitare de „central”, iar
craiovenii obþin lovitura de pedeapsã pe care o transformã…
Pigliacelli (min.39)! Gazdele
înghit pastila fãrã apã, încercând sã se repare în pauzã. Nu
prea reuºesc deoarece Bãrbuþ
face imediat diferenþa (min.46).
La interval de numai trei minute, marcheazã Filip dintr-o poziþie incomodã ºi se pãrea cã
totul merge spre 2-2. Ultimele
zece minute aveau sã fie ºi cele
mai tensionate. Simþind mâna
lui Kelic pe spate, Florin Tãnase îºi calibreazã o cãdere în careu, iar Marius Avram dicteazã
cu acoperire 11 m ºi eliminare.
Ioan Hora, MVP-ul partidei,

face dubla. Din altercaþie, Briceag ºi Dennis Man ies cu cartonaº roºu. Bãncile tehnice explodeazã, combatanþii se îmbrâncesc, dau fotbalul pe rugby,
are loc un meleu, dar, vorba lui
Aurel Þicleanu, mijlocaºul Craiovei Maxima, asta înseamnã cã
a fost „un meci viu”. Nici nu se
putea altfel, fiind vorba la mijloc de miza enormã a locului 2
în play-off. S-au gãsit unii mai
deºtepþi decât antrenorii, urechindu-i pe Mangia ºi Teja pentru absenþele lui Adrian Cristea
respectiv Adi Stoian. Poticnelile vicecampioanei la Chiajna ºi
Cãlãraºi au alimentat din belºug
optimismul oaspeþilor, numai cã
în fotbal comparaþiile sunt neavenite. Dacã Marius Avram a pus
capãt partidei sub o ploaie de
injurii, colegul sãu Iulian Cãlin,
care a oficiat la Poli Iaºi – CFR
Cluj, a scãpat neatins nici mãcar
de o scamã. Iar culpa sa, cel puþin în opinia fostului arbitru Ion
Crãciunescu, este una majorã,
Cãlin file de poveste neacordând
moldovenilor un penalty evident, la o agresiune asupra lui
Patrick Petre. Aºa se scrie istoria. Înaintea ultimei etape care
stabileºte linia dintre play-off ºi
play-out, CFR Cluj conduce cu
trei puncte avans faþã de locul
secund – FCSB ºi cu ºase puncte faþã de locul al treilea, pe care
a revenit CSU Craiova. Deºi cu
scandal, derby-ul dintre FCSB ºi
CSU Craiova a fost unul spectaculos. Între Viitorul (35 p.) ºi FC
Botoºani (36 p.) se va tranºa, la
Ovidiu, ultimul loc în play-off.

REZULTATE ETAPA
A 19-A
z CSM Bucureºti-Dunãrea
Brãila 25-23
z Gloria Bistriþa-CSM Slatina 25-24
z CSM Galaþi-Corona Braºov 22-24
z SCM Craiova-Mãgura
Cisnãdie 19-17
z HC Zalãu-SCM Rm.
Vâlcea 24-29
z Gloria Buzãu-U Cluj
Napoca 27-25
CLASAMENTUL LA
VÂRF
z 1. SCM Rm. Vâlcea 48
z 2. CSM Bucureºti 45
z 3. Mãgura Cisnãdie 26
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Procurorii din Vâlcea protesteazã ºi
suspendã activitatea de relaþii cu publicul
de Marielena Popa

O

rdonanþa 7/2019,
act normativ care a
modificat a patra
oarã în ultimii doi ani cele
trei legi ale justiþiei (303, 304
ºi 317 din 2004), a generat
un val de revoltã în rândul
magistraþilor. Conform unui
comunicat dat marþi publicitãþii de Biroul de informare ºi relaþii publice din cadrul

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Vâlcea se solidarizeazã cu acþiunile de protest
ale altor magistraþi nemulþumiþi de adoptarea
OUG 7. Aceºtia au anunþat cã vor suspenda
zilnic, timp de o orã, pânã la 1 martie, activitatea de relaþii cu publicul.
Parchetului de pe lângã Tribunalul Vâlcea, Adunarea Generalã a
procurorilor din cadrul acestei
unitãþi de parchet a decis suspendarea activitãþii de relaþii cu publicul între orele 11.00 ºi 12.00,

Indiscreþii
de Vâlcea
Salariile înghit mai mult
de jumãtate din veniturile
Apavil, operatorul de captare, tratare, distribuþie ºi epurare a apei din judeþul Vâlcea. În 2018, din veniturile
totale ale societãþii, estimate la 66.956 mii lei, cheltuielile cu personalul (adicã
vreo 900 de angajaþi) au fost
evaluate la 40.132 mii lei.
Mult, domn’e, mult! Prea
mult! Aºa cã, de unde bani
de modernizãri?

Primarul Gutãu:
„Voi candida cât
mã vor þine
picioarele!”
Deranjat de criticile liberalilor, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia

Gutãu, s-a dezlãnþuit: „Voi
candida cât mã vor þine picioarele! Dacã sunt buni, sã
vinã sã mã batã!” a anunþat
acesta la întâlnirea de marþi
cu mass-media. Aºa, deci!
În mod tradiþional, „capul”
era unitatea de mãsurã.

zilnic, în perioada 27 februarie
- 1 martie, cu excepþia cererilor
urgente.

„Formã de protest
faþã de modul
în care au fost
modificate
legile justiþiei”

Bani returnaþi UE
pentru bazinul de
la ºtrandul
Otroveni
Primãria Râmnicu Vâlcea
este obligatã sã restituie
Uniunii Europene circa
300.000 de euro, bani irosiþi în proiectul eºuat ºi neîncheiat în termen al bazinului acoperit de la ºtrandul
Ostroveni. Lucrarea, foarte
complicatã ºi de duratã din
cauza apei ce se infiltreazã,
va fi continuatã cu bani publici.

„În ziua de 26 februarie
2019, Adunarea Generalã a

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

procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Vâlcea, a hotãrât suspendarea
activitãþii de relaþii cu publicul
între orele 11.00-12.00, zilnic,
în intervalul 27 februarie 2019
– 01 martie 2019, cu excepþia
cererilor urgente, ca formã de
solidarizare cu acþiunile magistraþilor împotriva adoptãrii
OUG nr. 7/2019 ºi formã de
protest faþã de modul în care au
fost modificate legile justiþiei,

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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în scopul apãrãrii independenþei justiþiei, statutului ºi intereselor profesionale ale judecãtorilor ºi procurorilor, asigurãrii
garanþiilor necesare consolidãrii independenþei ºi imparþialitãþii magistraþilor”, se aratã în
documentul citat.
Acþiuni de protest faþã de
OUG 7 au fost anunþate ºi de
magistraþi din Cluj, Iaºi, Constanþa, Argeº, Bucureºti, Suceava, Olt.

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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Apavil: Mult,
domn’e, mult!

