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Conducerea Centrului
Comercial Oltenia
Sucpi ºi  Fraþii Bacriz
ureazã tuturor salariaþi-
lor, comercianþilor, co-
laboratorilor ºi cãlãtori-
lor un Paºte Fericit, mul-
te realizãri, împliniri ºi
sãnãtate. Fie ca toate vi-
sele pe care le fãuriþi în
aceste zile magice de
Sãrbãtoare sã se împli-
neascã ºi drumul strãbã-
tut pentru realizarea lor
sã vã aducã bucurii în
inimi, iar în case, ferici-
re ºi belºug!

Sãrbãtori liniºtite ºi
pline de luminã!

Hristos
a Înviat!

Primarul craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu a
împãrþit, ieri, cheile a
20 de locuinþe sociale,
beneficiarii fiind
persoane care au fost
evacuate din casele
retrocedate foºtilor
proprietari. Un lot de
încã 20 de
locuinþe
urmeazã sã fie
atribuite
beneficiarilor
în urmãtoarea
perioadã.
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Aurescu:
UE trebuie
sã se implice
mai hotãrât
în vecinãtãþile
sale

România considerã cã
Uniunea Europeanã trebuie sã
se implice “mai hotãrât” în
vecinãtatea esticã ºi în cea
sudicã, a declarat,  ieri,
ministrul de Externe, Bogdan
Aurescu, întrebându-se ce rol
îºi mai poate asuma Uniunea
la nivel global, dacã eºueazã în
imediata sa vecinãtate.
“Contextul actual de securita-
te din vecinãtatea UE, atât
vecinãtatea esticã, cât ºi
vecinãtatea sudicã impune cu
necesitate o reflecþie strategi-
cã a celor mai bune modalitãþi
de rãspuns la nivelul Uniunii
Europene (...) MAE a fost activ
pe aceastã dimensiune la
nivelul UE, am elaborat un
document de poziþie care a
circulat recent la Bruxelles ºi
în toate statele membre, el
conþine viziunea noastrã
asupra modalitãþii în care UE
trebuie sã se raporteze la
evoluþiile de securitate actuale
ºi viitoare”, a declarat, joi,
ministrul de Externe, Bogdan
Aurescu, la lansarea seriei de
dezbateri interactive “Dialogu-
ri@MAE”, dedicate unui
schimb de idei nemijlocit ºi
contactului direct între
reprezentanþii MAE ºi cei ai
societãþii civile, în scopul
informãrii asupra temelor
relevante de politicã externã ºi
a facilitãrii dialogului pe
aceste subiecte. Tema primei
dezbateri a fost revizuirea
Strategiei europene de securi-
tate, în contextul în care
Consiliul European din iunie
este dedicat securitãþii ºi
apãrãrii, urmând sã abordeze
reexaminarea acestui docu-
ment care dateazã din 2003.

Surse judiciare au declarat
cã solicitarea acestor docu-
mente a fost fãcutã de DNA în
dosarul în care este cercetat,
alãturi de alte persoane, cum-
natul premierului Victor Ponta,
Iulian Herþanu, acuzat de con-
stituire de grup infracþional or-
ganizat ºi deturnare de fonduri
de europene. În acelaºi dosar
sunt cercetate sub control ju-
diciar ºi alte persoane, între
care deputaþii Sebastian Ghiþã,-
Vlad Cosma ºi preºedintele
Consiliului Judeþean Prahova,-
 Mircea Cosma, acuzaþi de
sprijinire de grup infracþional.

Unul dintre cei urmãriþi pe-
nal în dosarul cumnatului pre-
mierului este ºi fostul consi-
lier judeþean Mihai Coman,
fost consilier judeþean PSD,
consilier al directorului SC Hi-
dro Prahova ºi cunoscut drept

Mai multe documente privind sponsorizãri primite de
PNL ºi PSD Prahova în perioada 2011-2015 au fost ridica-
te, ieri, de procurorii DNA Ploieºti, în dosarul de corupþie

în care este urmãrit penal cumnatul premierului, Iulian
Herþanu.  Copreºedintele interimar al PNL Prahova,

senatorul Ion Luchian, a declarat corespondentului ME-
DIAFAX cã reprezentanþii DNA au solicitat documente

privind sponsorizãrile primite în perioada 2011 - 2015 ºi cã
aceste documente au fost puse la dispoziþia anchetatorilor.

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) au dispus
trimiterea în judecatã a opt per-
soane care, la data faptelor, fã-
ceau parte din Comisia Centra-
lã pentru Stabilirea Despãgubi-
rilor, din cadrul ANRP, precum
ºi a patru inculpaþi care aveau
calitatea de experþi evaluatori
autorizaþi. Astfel, în faþa in-
stanþei vor ajunge deputatul
Theodor Nicolescu, aflat în
arest preventiv, pentru faptele
comise în perioada în care a
fost vicepreºedinte al Autoritã-
þii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor. El este acuzat de
luare de mitã în formã continua-
tã ºi abuz în serviciu, cu con-
secinþe deosebit de grave, dacã

Horia Georgescu, Theodor Nicolescu ºi Marko

Attila, trimiºi în judecatã

un apropiat al fostului preºe-
dinte al PNL Prahova, deputa-
tul Mircea Roºca, suspendat
din funcþie dupã ce a fost tri-
mis în judecatã de DNA într-
un dosar de corupþie. Potrivit
anchetatorilor, Virgiliu Roman,
Sebastian Ghiþã, Vlad ºi Mir-
cea Cosma au sprijinit grupul
infracþional din care fãcea par-
te Iulian Herþanu ca sã acce-
seze ºi sã primeascã fonduri
europene în cadrul contractu-
lui de extindere a reþelei de
canalizare din oraºul Comar-
nic, proiect în valoare de
aproape zece milioane de euro.

Procurorii susþin cã, în pe-
rioada 2011 - 2015, preºedinte-
le Consiliului Judeþean Prahova,
Mircea Cosma, fost preºedinte
al filialei judeþene a PSD, a fã-
cut demersuri (intervenþii pen-
tru numirea în funcþii a unor per-

soane, obþinerea de informaþii
confidenþiale - activitãþi derula-
te direct sau prin intermediul
consilierilor sãi personali) la
funcþionari ai SC Hidro Prahova
ºi a exercitat presiuni (amenin-
þãri cu privire la înlocuirea din
funcþie) asupra directorului ge-
neral al societãþii, pentru ca aceº-
tia sã atribuie ilegal asocierii SC
Grossmann Engineering Group
SRL - SC Euroconstruct Tra-
ding 98 SRL contractul de lu-
crãri pentru extinderea reþelei de
canalizare în oraºul Comarnic.

Fostul ºef al ANI, Horia Georgescu, ºi parlamenta-
rii Theodor Nicolescu ºi Marko Attila au fost trimiºi
în judecatã, ieri, în dosarul în care sunt acuzaþi de
DNA cã au aprobat despãgubiri pentru imobile supra-
evaluate la Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea
Proprietãþilor (ANRP).

funcþionarul public a obþinut un
folos necuvenit pentru sine sau
pentru altul.

Procurorii i-au trimis în ju-
decatã ºi pe Ingrid Zaarour, fost
preºedinte al ANRP, cercetatã
sub control judiciar, pe Mihnea-
Remus Iuorp, Ingrid-Luciana
Popa-Mocanu, foºti vicepreºe-
dinþi ai ANRP, Horia Georges-
cu, toþi trei arestaþi în prezent.
În faþa magistraþilor vor ajunge
ºi Remus-Virgil Baciu, condam-
nat definitiv la pedeapsa închi-
sorii pentru corupþie în altã ca-
uzã,  fos t  v icepreºedinte  a l
ANRP, Marko Attila, fost secre-
tar de stat la Secretariatul Ge-
neral al Guvernului – Departa-
mentul pentru relaþii interetni-

ce, precum ºi Constantin-Cãtã-
lin Canangiu, arestat preventiv,
pentru faptele comise în perioa-
da în care era reprezentant al
Ministerului Finanþelor Publice.
Toþi cei ºapte vor fi judecaþi
pentru sãvârºirea infracþiunii de
abuz în serviciu, cu consecinþe
deosebit de grave, dacã funcþi-
onarul public a obþinut un folos
necuvenit pentru sine sau pen-
tru altul.

De asemenea, au fost trimiºi
în judecatã ºi experþii evaluatori
Gheorghe Viºoiu ºi Alexandru-
Florin Hanu, Neculai Nistor ºi
Dorin-Cornel Drulã. Primii doi
sunt arestaþi preventiv, iar ulti-
mii doi sunt arestaþi la domici-
liu. Cei patru vor fi judecaþi pen-
tru complicitate la infracþiunea
de abuz în serviciu, cu conse-
cinþe deosebit de grave, dacã
funcþionarul public a obþinut un

folos necuvenit pentru sine sau
pentru altul. În plus, Alexandru-
Florin Hanu este acuzat ºi de
luare de mitã. Potrivit rechizi-
toriului procurorilor, în luna ia-
nuarie, ANRP a sesizat DNA
cu privire la faptul cã, în pe-
rioada 2008 - 2009, rapoartele
de evaluare a imobilelor pen-
tru care s-au acordat despãgu-
biri conform Legii 247/2005 nu
au respectat cerinþele Standar-
delor Internaþionale de Evalua-
re. Procurorii au pus seches-
tru asigurator asupra mai mul-
tor sume de bani ºi bunuri ce
aparþin acuzaþilor din acest caz
ºi au confiscat cele 6,2 mili-
oane de lei de la Nicolescu ºi
suma de 10.000 euro de la
Hanu, bani pe care i-ar fi luat
cei doi drept mitã. Dosarul se
va judeca la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie.
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Locuinþele se aflã pe strada „Ta-
baci”, în blocul H8, scara 1. Potri-
vit autoritãþilor, Primãria Craiova a
înlocuit uºile de la intrarea în fie-
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Primarul craiovei, Lia Olguþa Vasilescu a îm-
pãrþit, ieri, cheile a 20 de locuinþe sociale, bene-
ficiarii fiind persoane care au fost evacuate din

casele retrocedate foºtilor proprietari. Un lot de
încã 20 de locuinþe urmeazã sã fie atribuite be-
neficiarilor în urmãtoarea perioadã.

care locuinþã ºi termopanele de la
ferestre, a zugrãvit casa scãrii, ur-
mând ca interioarele sã fie repara-
te de beneficiari. Scãrile au fost

delimitate prin gard de cãminul de
bãtrâni, cu posibilitatea de intrare
din cartierul 1 mai, dinspre H-uri.
„Vreau sã vã urez ºi eu sã aveþi
Paºte fericit ºi sper cã am contri-
buit ºi noi sã aveþi niºte sãrbãtori
mai frumoase”, le-a spus primarul
craiovenilor înainte sã le fie înmâ-
nate cheile locuinþelor. În zona res-
pectivã sunt, în total, patru scãri
de bloc, pentru douã s-au fãcut
deja repartiþii, a treia a fost atribui-
tã ieri. La cea de-a patra scarã de
bloc urmeazã sã se facã o serie de
reparaþii, dupã care va fi repartiza-
tã ºi aceasta.

A stat 13 ani pe lista de aºteptare
Liliana Secioreanu este una din-

tre persoanele care urmeazã sã se
instaleze într-o locuinþã de pe stra-
da „Tabaci”, primind ieri o repar-
tiþie dupã ce a stat 13 ani pe o lis-

tã de aºteptare. „Sunt norocoasã,
sunt mulþumitã ºi bucuroasã cã,
dupã 13 ani de aºteptare, am pri-
mit ºi eu o locuinþã”, a mãrturisit
aceasta. Liliana Secioreanu a de-
pus un dosar de locuinþã prin
ANL, dar a depãºit vârsta limitã
de 35 de ani ºi a fost nevoitã sã
redepunã dosarul pentru o locuinþã
socialã. În toþi aceºti ani, familia
sa a locuit cu chirie, dar acum nu
mai putea sã-ºi permitã sã plãteas-
cã proprietarului. Chiria pentru
aceastã locuinþa socialã este de 45
de lei.

Pe mandatul primarului Olguþa
Vasilescu au fost repartizate pânã
acum 160 de locuinþe, dintre care
81cãtre familiile evacuate, 25 ti-
nerilor prin ANL, 49 au fost lo-
cuinþe sociale, patru din fondul de
stat ºi o locuinþã pentru necesita-
te. În anul 2012 s-au atribuit spre
închirire 19 locuinþe, în 2013 – 48
de locuinþe, în 2014- 58 de lo-
cuinþe, iar acum – 20 de locuinþe.
În prezent, pe lista de prioritãþi
pentru familii evacuate mai figu-
reazã 12 persoane din 93 de soli-
citãri care au fost fãcute.

Deºi s-a anunþat cã o mare par-
te a cartierului de locuinþe, de fapt
cea mai mare parte, va fi construi-
tã cu forþa de muncã din Craiova,
chinezii urmând sã-ºi aleagã sub-
sontractori locali, se pare cã lucru-
rile nu stau chiar aºa. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu a recunoscut, ieri,
cã firmele locale nu se prea înghe-
suie sã semneze contracte cu chi-
nezii, pânã acum arãtându-se inte-
resate doar douã firme din Craio-
va. „Din pãcate, din câte am înþe-
les de la chinezi, nu sunt foarte
multe firme craiovene. Este vorba
de doar douã firme care au fost
interesate. Este adevãrat cã preþul
de realizare a construcþiilor este
foarte mic ºi atunci mulþi dintre ei
probabil nu au fost interesaþi. Se
va construi ºi cu alte firme din alte
localitãþi din jurul Craiovei, dar
pânã la urmã pe noi ne intereseazã
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Firmele din Craiova nu se înghesuie sã lucreze cu chinezii la cartierul de locuinþe de pe „Caracal”.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu crede cã societãþile de construcþii de pe plan local sunt descurajate de preþul
mic, de 400 de euro pe metru pãtrat, la care trebuie sã fie scoase la final toate cele 1.863 de apartamente.
Din acest motiv, firma din China va trebui sã angajeze subcontractanþi din jurul Craiovei ºi chiar din þarã.

ca acest cartier sã fie realizat cu
forþã de muncã din România”, a
declarat primarul Craiovei, care a
reînnoit promisiunea cã lucrãrile,
cel puþin, se vor face cu materiale
de construcþie de pe piaþa craio-
veanã.

Contractele de cumpãrare
se semneazã cu firma din China

Ca sã fie convinºi de calitatea
apartamentelor, primarul Olguþa
Vasilescu a menþionat cã a discu-
tat cu constructorii sã le ofere vi-
itorilor proprietari posibilitatea de
a vedea mai întâi cum aratã blocu-
rile fãcute de aceºtia. „Am discu-
tat deja cu firma din China ca sã
nu se vândã nici o locuinþã, sã nu
perceapã nici un fel de avans pânã
în momentul în care blocurile nu
au ajuns la parter plus un etaj, ca
oamenii sã vadã din ce materiale

de construcþie sunt realizate ºi ast-
fel sã aibã toatã încrederea”.

În ceea ce priveºte modalitatea
de contractare a acestor aparta-
mente, primarul a explicat cã pro-
prietarii vor plãti un avans de 3.000
de euro ºi vor încheia contractele
cu firma din China, primãria nefi-
ind implicatã în aceastã tranzac-
þie. „Nu se semneazã nimic cu Pri-
mãria Craiova. Primãria doar ºi-a
asumat ca sã strângã dosarele, ca
sã lucreze aceste dosare împreu-
nã cu cei care îºi doresc o locuin-
þã. În sensul cã noi vom trimite
toatã documentaþia, astfel cã dacã
lipseºte un act ne dãm noi seama,
nu trebuie sã lãsãm firma respec-
tivã. Se va înmâna apoi suma de
dosare cãtre firma din China care
va primi aceºti bani direct de la
beneficiari. Practic, în contul Pri-
mãriei Craiova nu va intra nici un

fel de bani ca sã le dãm mai depar-
te chinezilor. Totul se va desfãºu-
ra între cele douã entitãþi”, a pre-
cizat primarul Craiovei.

Cartierul va avea
toate facilitãþile posibile

Pânã în acest moment, Primã-
ria Craiova a strâns 1.000 de soli-
citãri din partea craiovenilor, dar
autoritãþile se aºteaptã ca toatã lis-
ta de 1.863 de locuinþe sã fie com-
pletatã pânã în luna iunie. Cartie-

rul de locuinþe de pe strada „Cara-
cal” va avea, potrivit autoritãþilor,
toate facilitãþile posibile. În incinta
complexului vor fi exista spaþii
comerciale care vor fi amenajate
la parterul blocurilor (în total vor
fi 23 de blocuri cu 11 etaje) ºi care
vor fi scoase la vânzare. În cartier
se vor mai gãsi o grãdiniþã, parcãri
ºi o piscinã care va fi realizatã tot
de firma din China. Potrivit prima-
rului, fiecare apartament va primit
o cartelã de acces acolo.

Parcul industrial chinezesc al Craiovei va fi ridicat pe platfor-
ma de la Doljchim. Potrivit primarului Olguþa Vasilescu, Primã-
ria a fãcut deja demersurile pentru preluarea terenului de la Pri-
mãria Iºalniþa, amplasament pe care se va ridica acest parc.
„Deja am fãcut demersuri ca sã luãm terenul de la Iºalniþa, teren
care aparþine Primãriei Iºalniþa ºi sã deschidem acolo un parc
industrial al zonei metropolitane. Deci nu al Consiliului Judeþean,
fix al Craiovei, de data aceasta”, a declarat primarul Craiovei.
Olguþa Vasilescu a spus cã, iniþial, Craiova nu se aflase între loca-
þiile nominalizate de ministerul Economiei, minister care a semnat
un acord de parteneriat în acest sens cu ministerul omolog din
China, dar cã, în cele din urmã, lista s-a mãrit cu cea de-a ºasea
poziþie, aceasta fiind Craiova. Cât priveºte investitorii chinezi care
se vor instala în acest parc, autoritãþile au menþionat cã aceºtia
vor fi stabiliþi de ministrul din þara lor. „Noi le-am recomandat,
totuºi, sã fie trenurile de mare vitezã, având în vedere industria
localã producãtoare de trenuri ºi locomotive încã din anii 60. De
asemenea, le-am recomandat o fabricã de buldozere cu care noi
am stabilit deja primele contacte în China”.
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Spitalul regional, care urmeazã sã se construiascã pe fon-
duri europene, ar trebui sã fie amplasat la Aeroport. Primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu crede cã aceasta este cea mai
potrivitã locaþie, ºi nu cea de lângã Parcul Tineretului, deoa-
rece ar avea avantajul cã ar fi aproape de baza aerianã
SMURD. „Eu zic cã spitalul ar trebui cel mai bine sã se
amplaseze la Aeroport. Sunt douã locaþii care se iau în cal-
cul, deocamdatã. Una este unde am vrut ºi noi sã con-
struim spitalul municipal, dar am renunþat pentru cã avem
pânã la urmã acel schelet de trei etaje din curtea spitalului
de la Boli Infecþioase. Dar terenul rãmâne liber, sunt câte-
va hectare chiar faþã în faþã cu Parcul Tineretului, zona
este foarte bunã pentru un spital”. Varianta Aeroport este
preferatã ºi pentru cã aici leagã, într-n nod de circulaþie,
toate drumurile judeþene astfel cã pacienþii din toatã Olte-
nia pot sã fie transportaþi mai uºor.

Investitorii chinezi, aºezaþi pe platforma Doljchim
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de miercuri spre
joi, în jurul orei 02.15, pe stra-
da Brazda lui Novac din Craio-
va, Sorin Dãogaru, de 33 de ani,
din localitate, în timp ce condu-
cea un autoturism Ford, a pã-
truns pe contrasens ºi a lovit un
alt autoturism, marca Hyundai,
condus din sens opus de Ileana
Popa, de 31 de ani, tot din Cra-
iova. În urma accidentului, a
rezultat rãnirea gravã a Ilenei
Popa, ºi rãnirea uºoarã a lui So-
rin Dãogaru ºi a lui Mihai Popa,
26 de ani, pasager în Hyundai,
fratele ºoferiþei, cu toþii fiind
transportaþi la Spitalul Clinic

Trei persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, în urma unui grav accident de circulaþie petrecut

ieri noapte, în Brazda lui Novac.

Judeþean de Urgenþã Craiova.
ªoferul care a provocat acci-
dentul a refuzat testarea cu apa-
ratul etilotest ºi prelevarea de
mostre biologice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei. „În cauzã s-a
întocmit dosar penal sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunilor de
vãtãmare corporalã din culpã ºi
refuzul sau sustragerea de la pre-
levarea de mostre biologice”,
ne-a declarat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Un alt accident, de aceastã
datã fãrã victime, s-a petrecut
miercuri searã, în jurul orei
23.15. Poliþiºtii au fost sesizati

prin numãrul de urgenþã 112 de
un  participant la traficul rutier
cu privire la faptul cã, pe DN 6,
la ieºirea din satul Radomir, co-
muna Dioºti, a avut loc un acci-
dent rutier în urma caruia un au-
tovehicul s-a rãsturnat în ºant.
Un echipaj de poliþiºti a ajuns la
faþa locului ºi a gãsit un autove-
hicul Cielo ce prezenta avarii în
partea dreaptã, iar lângã aceasta
se afla un grup de tineri care în-
cercau sã ridice maºina de la lo-
cul accidentului. Oamenii legii l-
au identificat pe conducãtorul
acestuia, Bibian Tãnase, de 33
de ani, din comuna Dioºti, ºi au
stabilit cã acesta a condus auto-

turismul pe drumul public, deºi
avea o alcolemie de 0,47 mg/l
alcool pur în aerul expirat.

ªoferul a fost condus la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã

Craiova unde i-au fost recoltate
probe biologice, iar în cauzã s-a
întocmit dosar penal în confor-
mitate cu prevederile OUG 195/
2002 R.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri searã, în jurul orei
19.00, poliþiºtii din comuna
Bistreþ ºi pompierii de la ISU Dolj
au fost anunþaþi cã un tractor s-
a rãsturnat de pe dig, în locali-
tate, o persoanã rãmânând prin-
sã sub el. La faþa locului au fost
trimise echipaje de oamenii le-
gii, dar ºi pompieri de la Secþia
Bãileºti ºi o ambulanþã. Din pri-
mele cercetãri efectuate, poliþiº-
tii au stabilit cã, Gigi Tudor, de
22 de ani, din comuna Goicea,
în timp ce conducea un tractor
de care era legatã o cãruþã în
care se aflau douã persoane, în
apropierea lacului Bistreþ, mai
exact pe marginea canalului Mã-
lãin, a rãmas fãrã roata din stânga

A murit strivit de tractor
Un doljean în vârstã de 27 de ani ºi-a pier-
dut viaþa, miercuri searã, dupã ce a fost

prins sub un tractor care s-a rãsturnat. Inci-
dentul s-a petrecut în comuna doljeanã

Bistreþ, alþi doi bãrbaþi fiind transportaþi la
spital pentru îngrijiri medicale.

faþã a tractatorului, care s-a des-
prins, vehiculul rãsturnându-se
într-un canal. În cãdere a antre-
nat ºi cãruþa, Cãtãlin Duicu, de
27 de ani, din Goicea, care se
afla în cãruþã fiind prins sub
tractor. Din nefericire, când l-
au scos pompierii, medicii de pe
ambulanþa sositã la faþa locului
n-au mai putut decât sã consta-
te decesul acestuia, în timp ce
conducãtorul tractorului ºi ce-
lãlalt bãrbat aflat în cãruþã au
fost transportaþi la spital, pen-
tru acordare de îngrijiri medica-
le, fiind în afara pericolului. Cer-
cetãrile se continuã în cauzã,
pentru stabilirea cu exactitate a
circumstanþelor producerii tra-
gediei.

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii Eco-
nomice ºi Poliþiei Filiaºi au conti-
nuat, ºi în cursul zilei de miercuri,
activitãþile specifice pentru asigu-
rarea climatului de ordine ºi sigu-
ranþã publicã premergãtor  Sãr-
bãtorilor de Paºti. Astfel, poliþiºtii
împreunã cu reprezentanþi din
cadrul Direcþiei pentru Agricultu-
rã Dolj au organizat o serie de
acþiuni pe linia prevenirii ºi com-

baterii activitãþilor ilicite de co-
merþ din domeniul „bãuturilor al-
coolice”. În cadrul activitãþilor au
fost verificate 12 societãþi comer-
ciale, precum ºi 15 persoane fizi-
ce. Poliþiºtii au verificare ºi 20 mij-
loace de transport, astfel fiind
constatate 3 infracþiuni pentru
care au fost întocmite dosare pe-
nale conform prevederilor Legii
84/1998 ºi au fost aplicate 7 sanc-
þiuni contravenþionale de peste

11000 lei. De asemenea, s-a dis-
pus indisponibilizarea a 5288 litri
vin, în valoare de 26.440 lei ºi 120
litri bere. Astfel, în cadrul aces-
tor activitãþi, la punctul de lucru
al unei societãþi din cadrul Com-
plexului comercial Marlorex din
Craiova a fost identificatã cantita-
tea de 3.600 litri vin ce urma a fi
comercializatã cãtre populaþie, cu
privire la care existau suspiciuni le-
gate de originalitatea acesteia. Dupã
primele verificãri efectuate împre-
unã cu reprezentanþii Direcþiei pen-
tru Agriculturã Dolj s-a întocmit
dosar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de punere în circulaþie
a unui produs purtând o marcã iden-
ticã sau similarã cu o marcã înre-
gistratã, conform Legii 84/1998 pri-
vind mãrcile ºi indicaþiile geografi-
ce. Totodatã, s-a procedat la ridi-
carea de probe din fiecare eºantion
de bãuturã de cãtre reprezentanþii
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj dis-
punându-se indisponibilizarea can-
titãþii de 3600 litri vin, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Poliþiºti din cadrul Serviciului
Arme, Explozivi, Substanþe Peri-
culoase ºi Poliþiei municipiului Ca-
lafat, dar ºi cu sprijinul lucrãtori-
lor Secþiei 1 Poliþie Ruralã Craio-
va au fãcut, miercuri, o perche-
ziþie la locuinþa lui Florin Stratu-
lat, de 26 de ani, din comuna Al-
mãj, judeþul Dolj. La locuinþa dol-
jeanului, poliþiºtii au  descoperit ºi
ridicat un pistol neletal, Ekol cal.
9 mm ºi de 22 de cartuºe acusti-
ce, cal. 9 mm. De asemenea, po-
liþiºtii au gãsit ºi o armã neletalã
de tir Elgan cu aer comprimat,
cal. 4,5 mm. Prin extinderea cer-
cetãrilor s-a stabilit cã acesta a
cumpãrat din Bulgaria ºi introdus
ilegal în România, în cursul lunii

Un tânãr din comuna Almãj este cercetat penal pentru contrabandã calificatã ºi nerespectarea
regimului armelor ºi al muniþiilor dupã ce poliþiºtii, în urma unei descinderi fãcute la locuinþa

acestuia, au gãsit o puºcã, un pistol ºi muniþie, toate deþinute ilegal.

februarie a anului 2015, cele douã
arme. „În cauzã se continuã cer-
cetãrile sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de contrabandã cali-
ficatã ºi nerespectarea regimului

armelor ºi al muniþiilor, armele ºi
cartuºele fiind ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor”, a preci-
zat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.
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Au înflorit de-a binelea caiºii,
zarzãrii ºi corcoduºii, Cel de Sus
zãmislind, iatã, o nouã ordine a
naturii, capabilã sã ascundã din
spurcãciunea lumeascã. Este o re-
vãrsare de luminã primãvãratecã,
când clarã, când difuzã. Sub sem-
nul iertãrii divine, suntem în aju-
nul marii sãrbãtori a Învierii, sufo-
caþi de angoase, singurãtate, re-
semnare ºi precarã dispoziþie su-
fleteascã. Nu avem încredere de-
cât în cine ne aprobã ºi nu mai iu-
bim nimic în afara propriilor opi-
nii. Distribuim vinovãþii ºi injurii,

MIRCEA CANÞÃR

Câteva clipe de meditaþie, dacã mai putem!Câteva clipe de meditaþie, dacã mai putem!Câteva clipe de meditaþie, dacã mai putem!Câteva clipe de meditaþie, dacã mai putem!Câteva clipe de meditaþie, dacã mai putem!
temându-ne sã ne bucurãm ºi sã
vorbim despre rãbdare ºi speran-
þã. Tonusul încrederii este la cote-
le lui joase. Trãim vremuri de ne-
sfârºitã gâlceavã nervoasã, urlatã
la tot pasul, semn cã Llosa avea
dreptate scriind „înmulþitã, sufe-
rinþa devine abstractã ºi nu este
prea uºor sã te emoþionezi pen-
tru lucrurile abstracte”. Prea
multã dihonie ºi boscorodealã, cu
o voluptate obscenã, într-o þarã
sãracã ºi conservatoare, în care
doar groparii, de la o vreme, se pot
plânge de suprasolicitare. Dogmele

creºtine, de care mai þine seama
puþinã lume, recomandã, pentru
aceastã sãptãmânã, dominatã de
spiritul pascal, smerenie, pãstrarea
liniºtii sufleteºti, iertarea recipro-
cã între oameni, evlavie, pentru a
ne merge bine tot anul. Cine mai
þine seama de aºa ceva? Toate
acestea dovedesc cã suntem imuni
la morala severã a tradiþiei, la opre-
liºtile, îndeosebi cele etice, înge-
mânându-ne într-o gloatã imundã,
condamnatã la ignoranþã veºnicã.
ªi dacã nu avem motive de bucu-
rie, avem, în schimb, motive sã ne

temem ºi sã ne simþim uitaþi de
Dumnezeu, pentru rãutatea care
colcãie la tot pasul, alimentatã de
convingerea iresponsabilã cã, pen-
tru a reuºi, nu avem nevoie de nici
un înger. Ne temem de tot ce nu
ºtim, de tot ce ºtim, de tot ce aflãm.
ªi, totuºi, nãdejdea prezenþei în
preajmã a Celui care a promis sã
fie cu noi „în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului” ne mai între-
meazã nemeritata rãtãcire. Suntem
în ultimele zile din Sãptãmna Pati-
milor. Sãrbãtoarea Învierii este toc-
mai sãrbãtoarea transgresãrii po-

ticnirilor noastre. Este sãrbãtoarea
îndemnurilor, „Bucuraþi-vã!”, „Nu
vã temeþi!” ºi a unei promisiuni
„Cu voi sunt!”. Credinþa adevãra-
tã nefiind altceva decât disponibi-
litatea la bucurie, în plinã încerca-
re, neînfricarea în vremuri înfri-
coºãtoare ºi nãzuinþa asistãrii în
efortul fiecãruia de ochiul superm,
sã ne adunãm din rispirea de peste
an pentru câteva clipe de medita-
þie. Dacã mai putem. ªi fie-ne ca-
lea uºoarã, indiferent de ce ne este
dat sã îndreptãm sau sã înfãptuim,
cu sufletul curat.

În aceastã perioadã, deþinãtorii
de carduri BCR vor putea face
plãþi la oricare dintre comercianþii
care acceptã carduri, iar serviciul
de Asistenþã de urgenþã pentru de-
þinãtorii de carduri va fi, ca de obi-
cei, disponibil 24 de ore din 24.

Unitãþile BCR vor fi închiseUnitãþile BCR vor fi închiseUnitãþile BCR vor fi închiseUnitãþile BCR vor fi închiseUnitãþile BCR vor fi închise
duminicã ºi luniduminicã ºi luniduminicã ºi luniduminicã ºi luniduminicã ºi luni

Unitãþile BCR retail ºi centrele de afa-
ceri corporate nu vor avea program cu pu-
blicul în zilele de 12 – 13 Aprilie 2015 (SÎr-
bÎtori legale). BCR a luat toate mãsurile
pentru a asigura colectarea numerarului de
la clienþii bãncii. Totodatã, va fi asiguratã

ºi alimentarea cu cash a bancomatelor
(ATM), a automatelor de schimb valutar
(ASV) ºi a maºinilor multifuncþionale
(MFM) ce vor fi permanent la dispozitia
clientilor, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, in-
clusiv sarbatorile legale.

“Clienþii BCR au la dispoziþie cea
mai mare reþea naþionalã de ATM
- aproape 2.000 de bancomate si
13.500 de POS”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
BCR. Mai mult, clienþii bãncii vor
avea acces 24/7 la propriile resurse

financiare. Vor putea sã efectue-
ze operaþiuni bancare, prin inter-
net, utilizând Click 24 Banking
BCR, de la orice calculator, acce-
sând 24banking.ro sau de pe tele-
fonul mobil, utilizând aplicaþiile
dedicate pentru iPhone ºi Android
sau utilizând soluþia optimizatã
pentru telefoanele mobile, acce-
sând m.24banking.ro. Operaþiuni
bancare vor putea face ºi prin te-
lefon, utilizand  Alo 24 Banking
BCR (apel gratuit InfoBCR, la
numãrul 0800.801.BCR
(0800.801.227) din orice reþea

naþionalã, disponibil non-stop) dar
ºi prin serviciul Tranzacþii Mo-
bile BCR (apeland *183#). Clin-
þii bãncii vor putea apela ºi la
echipamentele de tip self servi-
ce disponibile atât în zonele Easy
24 Banking sau la terþi. În plus,
clienþii care apeleazã InfoBCR
vor beneficia non-stop de urma-
toarele servicii: suport tehnic în
utilizarea serviciilor de opera-
tiuni bancare la distanþã (Alo si
Click 24 Banking BCR, Tranzac-
tii Mobile BCR); asistenþã de ur-
genþã pentru deþinãtorii de car-

duri BCR ºi informaþii persona-
lizate si generale despre produ-
sele ºi serviciile BCR. „Zonele
Easy 24 Banking BCR vor fi dis-
ponibile tuturor posesorilor de
carduri bancare. Easy 24 Ban-
king BCR este o zonã amenajatã
în cadrul anumitor unitãþi BCR,
disponibila 24 de ore din 24,
100% automatizatã, dotatã cu
echipamente ce permit efectua-
rea de operaþiuni bancare cu ºi
fãrã numerar”, se mai spune în
comunicat.

MARGA BULUGEAN

Ieri, la sediul Prefecturii Dolj, a
avut loc video-conferinþa susþinu-
tã de vice-premierul  Gabriel
Oprea, deþinãtorul portofolilului
Ministerului Afacerilor Interne.

Subprefectul de Dolj le cere subordonaþilor
sã-ºi lase telefoanele deschise

Acesta a trecut în vedere toate
mãsurile adoptate, de cãtre insti-
tuþiile flate atît  în subordinea sa
directã, cât ºi cele care îi intrã în
atribuþii prin natura funcþiei de „nr.2

în Guvern”, cu ocazia Sãrbãtori-
lor Pascale. Acesta a menþionat cã
toate structurile Statului, cu pre-
rogative în domeniu, au asigurate
toate mãsurile de liniºte ºi ordine
publicã, „deoarece noi lucrãm non-
stop, ceea ce ne ºi diferenþiazã
faþã de alþii. Vreau sã vã spun cã,
dacã sunt situaþii dificile, Centrul
Naþional de Conducere Integratã
al MAI poate prelua, la orice orã
din zi ºi din noapte, toate apeluri-
le. Nu-mi rãmâne decît sã vã urez
Sãrbãtori Fericite!”. La Dolj, cela
care a fost amfitrion a fost sub-
prefectul de Dolj,  Ionel Ciobo-
tea, care a adãugat: „În judeþul
nostru este la fel ca ºi în anii pre-
cedenþi, adicã sunt eliminate aproa-
pe în totalitate situaþiile dificile.
Dar, fac un apel la toþi conducãto-
rii instituþiilor deconcentrate, afla-
te în subordinea instituþiilor prefec-
tului: lãsaþi-vã telefoanele deschi-
se, ca sã putem lua legãtura de
oricâte ori este nevoie.”

CRISTI PÃTRU

Regia Autonomã de Trans-
port (R.A.T.) Craiova aduce la
cunoºtinþa cãlãtorilor progra-
mul de circulaþie a mijloacelor
de transport în comun în
perioada Sãrbãtorilor de Paºti
Astfel, sâmbãtã ºi luni, 11,
respetiv 13 aprilie, se va
circula dupã un program de
zile nelucrãtoare  06.00 –

De Paºti,

Programul de circulaþie
pe traseele RAT Craiova

21.30. Dumini-
cã, în ziua de
Paºti,  progra-
mul de circula-
þie pe traseele
RAT Craiova va
fi   06.00 –
20.00 ( plecãri
din cap linie).
Astfel,  pe
traseele E1T,
E1R, 1, 3b, 100
(tramvai) se va
circula la o
frecvenþã de 15

minute; pe traseul 2b se va
circula la o frecvenþã de 20
minute; pe traseul 9 se va
circula la o frecvenþã de 60
minute,  cu plecãri la fix din
capetele de linie iar pe trasee-
le 4, 5b, 10, 11, 13, 17, 20, 23b,
24, 25, 29b vor avea program
de zile nelucrãtoare.

MARGA BULUGEAN
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Cabinetele de medicinã de fami-
lie asigurã permanenþa prin centrele
de permanenþã cu funcþionare non
stop din localitãþile: Amãrãºtii de
Jos, Bechet, Brabova, Bulzeºti-
Frãþila, Gherceºti, Ghidici, Goicea,
Murgaºi, Pleniþa, Piscu Vechi, Vâr-
voru de Jos, Sadova ºi Craiova,
str.George Enescu, nr.76, bl.
15(Craioviþa Nouã) ºi str. Împãra-
tul Traian, nr.213, bl.P4.

La nivelul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj funcþioneazã serviciul
de gardã epidemiologie între orele
8 ºi 22, telefon 0251/554872.

Avertisment din
partea medicilor

Pentru a evita o vizitã neplã-
cutã la spital, medicii craioveni

În zilele de Paºte, doljenii care au
nevoie de îngrijiri medicale se pot
adresa serviciilor de primiri urgenþe
ºi camerelor de gardã ale spitalelor.
Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au anunþat cã în perioa-

da 11-13 aprilie a.c. unitãþile sanita-
re au program de zile libere, asigu-
rând doar urgenþele. Serviciul Jude-
þean de Ambulanþã ºi SMURD  au
activitate continuã, fiind apelabile la
telefon 112.

avertizeazã cã masa de Paºte nu
trebuie sub nici o formã sã se
transforme într-un prilej de ex-
ces alimentar ºi bahic. Astfel,
pornind ºi de la ceea ce s-a în-
tâmplat în ultimii ani, medicii
recomandã cumpãtare, pentru a
evita problemele de sãnãtate
cum ar fi pancreatita acutã, co-
licile biliare ºi toxiinfecþiile ali-
mentare, cel mai des întâlnite în
zilele de sãrbãtoare.

Un consum cumpãtat de pro-
duse tradiþionale ºi bãuturã este
recomandat pentru a nu trece de
la masa festivã direct pe patul
camerelor de gardã. Evitând ex-
cesele, mielul la tavã sau la pro-
þap, ouãle roºii, drobul, sosuri-
le, salatele cu maionezã, cozo-

nacul, pasca ºi vinul care nu vor
lipsi de pe masa de sãrbãtori, pe-
trecãreþii se pot feri de proble-
mele de sãnãtate cum ar fi, indi-
gestiile, colicile abdominale, ba-
lonãrile, arsurile gastrice, mah-
mureala, pancreatitele sau, mult
mai grav, decompensãri ale unor
afecþiuni cronice cum ar fi dia-
betul sau afecþiunile cardiovas-
culare sau digestive.

Bolnavii cronic sunt sfãtuiþi
sã opteze pentru carne de pa-
sãre sau de vitã, fiartã sau la
grãtar. Aceeaºi recomandare se
aplicã ºi în cazul cardiacilor,
diabeticilor ºi persoanelor cu
afecþiuni digestive renale. Sarea
ºi condimentele – ardei iute,
hrean, usturoi – trebuie consu-

mate cu prudenþã, mai ales de
persoanele cardiace. Medicii
atrag însã atenþia ºi în ceea pri-
veºte consumul de alcool. Nu

este indicat ,  spre exemplu,
amestecul de bãuturi, în special
spirtoase.

RADU ILICEANU

Miercuri, la secþia
exterioarã de femei
Iºalniþa a Penitenciaru-
lui Craiova a avut loc
sfinþirea spaþiului
destinat rânduielii
liturgice de cãtre Înalt
Prea Sfinþitul Pãrinte
Mitropolit Dr. Irineu
Popa, Arhiepiscop al
Craiovei ºi Mitropolit al
Olteniei împreunã cu o
delegaþie a sectorului
social a Arhiepiscopiei
Craiova.

Spaþiul unde se vor
desfãºura activitãþi
religioase, atât cele liturgice, cât ºi
programele ºi activitãþile religioase
didactice, a fost amenajat cu sprijinul
Arhiepisciopiei Craiova, al Parohiei
Sfântul Ierarh Nicolae  (Dorobãnþia)
care a donat icoane si obiecte de cult,
renovate cu ajutorul financiar venit din
partea lucrãtorilor Serviciului Reintegra-
re Socialã al Penitenciarului Craiova.

În aceastã perioadã, cu ocazia
sãrbãtorilor de Paºte, în Penitenciarul
Craiova au loc activitati educative ºi
religioase. Astfel, începând cu data de 1
aprilie a.c. au fost organizate expuneri,
concursuri tematice, dezbateri, ateliere
ocupationale, expoziþii cu obiecte
specifice Paºtelui, spectacole artistice,
concursuri sportive, iar nouã deþinuþi au
participat la o competiþie sportivã
desfãºuratã la Liceul „Tudor Arghezi”
din Craiova.

Deþinuþii au ajutat
mai multe familii sãrace

Miercuri, la Penitenciarul Craiova s-a
organizat ºi o acþiune caritabilã în rândul
deþinuþilor. 499 dintre aceºtia au donat

Paºtele va fi sãrbãtorit la Penitenciarul Craiova ca în
fiecare an printr-un program special din care nu lipsesc

momentele cu caracter religios.

alimentele destinate micului dejun, care
au fost oferite unor familii cu situaþie
materialã precarã selecþionate de cãtre
Serviciul Social al Primãriei Breasta.
Lucrãtorii serviciului reintegrare socialã
din penitenciar au donat acestor familii
alimente, haine ºi jucãrii. S-a efectuat ºi
o vizitã la Mãnãstirea Sadova, cu un
grup de zece deþinuþi, unde au avut o
întrevedere cu stareþul mãnãstirii ºi au
participat la mai multe activitãþi.

În perioada urmãtoare se vor organi-
za vizite între persoanele private de
libertate din Penitenciarul Craiova ºi
copiii acestora, aflaþi în centrele de
plasament. „Scopul activitãþilor educa-
tive ºi religioase planificate în aceastã
perioadã este acela de a aduce cât mai
aproape de inimile deþinuþilor spiritul
acestor sfinte sãrbãtori, de a-i face mai
buni, mai îngãduitori ºi nu în ultimul
rând de a fi mai aproape de familii ºi
cei dragi”, a declarat inspector princi-
pal de penitenciare Marian Ginjoveanu,
purtãtor de cuvânt al Penitenciarului
Craiova.

RADU ILICEANU

Reprezentanþii Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova au anunþat cã îºi vor inten-
sifica acþiunile specifice de asigurare a or-
dinii publice ºi siguranþei cetãþenilor, cu
prilejul Sãrbãtorilor Pascale, urmãrindu-se,
în principal, prevenirea faptelor antisocia-
le, a celor care aduc atingere normelor de
convieþuire socialã, precum furturile, con-
sumul de bãuturi alcoolice în locuri neau-
torizate ori alte acte de acest gen. În acest
sens, cele douã unitãþi de jandarmi vor par-
ticipa la asigurarea mãsurilor de ordine pu-
blicã în locuri aglomerate (pieþe, târguri,
gãri, autogãri, discoteci, lãcaºe de cult), în
staþiuni turistice sau alte locuri de agrement
din zona de competenþã teritorialã. În pe-
rioada 11 – 13 aprilie a.c., efective din ca-
drul celor douã unitãþi de jandarmi vor asi-
gura mãsurile de ordine publicã la Catedra-
la Mitropolitanã „Sfântul Dumitru” ºi bise-
rica Madona Dudu, la Mânãstirea din loca-
litatea Maglavit, precum ºi la manifestãrile
organizate în localitãþile Calafat, Bãileºti,
Segarcea, Filiaºi, Bechet, Galicea Mare,
Giubega, Siliºtea Crucii ºi Periºor.

De asemenea, jandarmi din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craiova vor asigu-

Mãsuri de ordine în perioada
Sãrbãtorilor Pascale

ra mãsurile de ordine la activitãþile ce se vor
desfãºura în perioada urmãtoare la lãcaºe de
cult – mânãstirile Cãlui, Horezu, Berbeºti,
Strâmba Jiu, Sf. Ana, Vodiþa, Gura Motrului
º.a., precum  ºi alte locuri de agrement din
zona de responsabilitate (Cujmir, Ilovãþ, Stu-
dina, ªovarna, Bîlvãneºti, Livezile, Rogova
º.a). Misiunile jandarmilor au în vedere, în
principal, prevenirea ºi combaterea oricãror
fapte care aduc atingere legilor ºi normelor
de convieþuire socialã; depistarea, identifi-
carea ºi dispunerea mãsurilor legale împo-
triva celor care comit acest gen de fapte;
monitorizarea ºi descurajarea grupurilor de
persoane cu un comportament care tulburã
ordinea ºi liniºtea publicã. În plus, vor fi
constituite rezerve de intervenþie pregãtite sã
ia mãsurile necesare, în cel mai scurt timp,
dacã situaþia operativã o va impune. Jandar-
mii recomandã participanþilor la manifestã-
rile religioase ºi nu numai sã respecte indi-
caþiile forþelor de ordine, sã acorde o atenþie
deosebitã bunurilor ºi obiectelor personale,
sã manifeste atenþie pe timpul deplasãrii cu
lumânãrile aprinse în autovehicule, pe trase-
ele de deplasare, precum ºi pe timpul slujbe-
lor religioase.

CARMEN ZUICAN
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu mai cumpãr miere, Po-
pescule, n-ai vãzut la ce preþ
piperat se vinde?

În cadrul programului „ªcoala
Altfel”, preºcolarii de la Grãdiniþa
cu program prelungit  „Tudor Vla-
dimirescu” au petrecut o nouã zi
altfel alãturi de un invitat special.

Prichindeii de la Grãdiniþia „Tudor
Vladimirescu”, cei mai mici bucãtari

Chef Bogdan Zidaru, de la Resta-
urantul „Crema Bistro”, le-a dat o
mânã de ajutor ºi le-a dezvãluit
câteva trucuri din bucãtãrie pen-
tru prepararea reþetelor.

“Atelierul nostru culinar a fost
structurat pe trei secþiuni: salatã
de legume, salatã de fructe ºi
sandviºuri vesele. La activitate au
participat ºi mãmicile cu ajutorul
cãrora  micuþii s-au jucat pregã-
tind diverse delicioºenii”, a spus
educatoares Florea Emilia-Simo-
na. „Prin aceste lecþii de gãtit
vrem sã-i învãþãm pe copii sã
mãnânce sãnãtos, sã aleagã ali-
mentele corecte, sã se dezvolte
frumos, sã aibã încredere în ei ºi
sã socializeze unii cu alþii”, a
spus, la rândul ei, ºi educatoarea
Puiu Georgeta.

Mâncãm sãnãtos,
creºtem frumos!

Cei douãzeci ºi trei de pici cu
ºorþuleþe ºi-au luat rolul de bucã-
tari în serios ºi au fãcut totul ca
la carte. La primul atelier s-a pre-
gãtit salata de legume. „Nu este
greu sã gãteºti. Cel mai mult mi-a
luat sã curãþ morcovul, dar m-am
descurcat”, a spus Dincã Radu,

un bãieþel de cinci aniºori. La al
doilea atelier, micii bucãtari au pre-
parat o delicioasã salatã de fruc-
te. „Este fãcutã din mere, pere,
banane, piersici, portocale. Este
foarte sãnãtoasã ºi gustoasã. O
pregãtim ºi noi acasã împreunã cu
mama”, au dezvãluit reþeta geme-
nii Letiþia ºi Mircea. La atelierul
cu sandviºuri vesele ºi în diverse
forme, copiii au participat cu mult
entuziasm sub îndrumarea invita-
tului special, Chef Bogdan. Foar-

te mândri de realizãrile preºcola-
rilor au fost ºi pãrinþii. „Copiii tre-
buie învãþaþi de mici sã mãnânce
sãnãtos ºi corect. Când gãtesc, îl
iau ºi pe fiul meu în bucãtãrie, sã
mã ajute sã fac mâncare ºi îi face
o plãcere deosebitã”, a spus Rã-
doi Simona, mãmica unui bãieþel
de ºase aniºori.

Organizatoarele evenimentului
spun cã vor repeta cât de curând
lecþiile de gãtit pentru copii.

LAURA MOÞÎRLICHE

Pe 16 martie 1990, se constitu-
ia, la Craiova, USII Dolj, care, o
sãptãmânã mai târziu, obþinea ºi
personalitate juridicã. Preºedinte,
atunci, ca ºi acum, a fost ales prof.
Constantin Rada, dar” este ulti-
mul meu mandat. Avem foarte
multe realizãri de-a lungul anilor.
Ne-am axat pe binele oamenilor
nosºtri ºi ne-am pus în slujba lor.
Au fost începuturi dificile. În 1990,

La Grãdiniþa “Luceafãrul”
Craiova, structurã a ªcolii Gim-
naziale “Nicolae Bãlcescu”,
activitatea de voluntariat eco-
logic „EcoVoluntar în grãdi-
niþa mea!” ,  coordonatã de
Mariana Badea, ce se desfã-
ºoarã în cadrul programului
„ªcoala Altfel. Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”, a fost
primitã cu mult entuziasm atât
de copii, cât ºi de pãrinþi.

Cadrele didactice de la Grã-
diniþa “Luceafãrul” au iniþiat
preºcolarii într-o acþiune de eco-
logizare a curþii grãdiniþei la care
s-au alãturat ºi elevii clasei a
III-a A de la ªcoala Gimnazialã
“Nicolae Bãlcescu”, însoþiþi de
directorul Turcu Crisanda Geor-

„EcoV„EcoV„EcoV„EcoV„EcoVoluntar” în Grãdiniþa „Luceafãrul” din Craiovaoluntar” în Grãdiniþa „Luceafãrul” din Craiovaoluntar” în Grãdiniþa „Luceafãrul” din Craiovaoluntar” în Grãdiniþa „Luceafãrul” din Craiovaoluntar” în Grãdiniþa „Luceafãrul” din Craiova

gia ºi directorul adjunct, Mitri-
cã Cristina Daniela.

La acest eveniment, au fost
invitaþi ºi reprezentanþi ai insti-
tuþiilor partenere, Octavian
Popa de la APM Dolj,  Corne-
lia Chimiºliu de la Muzeul „Ol-
teniei” Craiova – secþia ªtiin-
þele Naturii ºi Silvia Breben,

coordonator zonal Eco-ªcoala.
Activitatea a avut drept scop

dezvoltarea unei conºtiinþe eco-
logice a preºcolarilor ºi elevi-
lor ºi a presupus curãþarea spa-
þiului verde de gunoaie, planta-
rea de rãsaduri, gard viu ºi pomi
în curtea grãdiniþei, vopsirea în
culori vii a cauciucurilor în care

se vor amenaja aranjamente
florale. Copiii alãturi de pãrinþi
au mai participat la astfel de
acþiuni, Grãdiniþa “Luceafã-
rul” fiind înscrisã în progra-
me ca „Eco-ªcoala”; ” LeAF,
Plan t  a  Tree  for  Peace” ;
”Ziua Verde”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Dupã 25 de ani, un bilanþ al
sindicalismului din învãþãmânt

Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, Constantin Rada, preºedintele Uniunii Sin-
dicatelor Independente din Învãþãmânt (USII) –
Dolj, parte a Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt (FSLI), afiliatã la „Internaþionala
Educaþiei”, a susþinut o conferinþã de presã, pri-

lejuitã de aniversarea a 25 de ani de la înfiinþa-
rea organizaþiei. Pe lângã bilanþul prezentat,
Constantin Rada a rãspuns ºi întrebãrilor mass-
media, menþionând atât cele mai dificile mo-
mente, cât ºi raporturile cu conducerea ISJ Dolj,
de-a lungul acestor ani.

erau, la nivel naþional, peste 3.000
de suplinitori, cãrora le-am facili-
tat, conform legislaþiei, titulariza-
rea. Am realizat multe de-a lungul
acestei perioade, am intrat în con-
flicte cu guvernãrile, am scos lu-
mea în stradã, am organizat gre-
ve, dar tot ne-am obþinut drepturi-
le. Am ajutat, din contribuþiile ca-
drelor didactice, sinistraþii de la
inundaþiile din anii 2005-2006. ”

În 2000 ºi 2005,
cele mai dificile momente

Întrebat care a fost cel mai
dif ic i l  moment ,  Constant in
Rada a rãspuns: „A fost foarte
greu în 2000, când, timp de
mai bine de cinci sãptãmâni, am
protestat în Capitalã. Nimeni,
în tot acest timp, nu ne-a bã-
gat în seamã. Într-un final, am
fost chemaþi la discuþii ºi am
obþinut creºterea salariilor cu
112%. De asemenea, în 2005,
dupã o grevã de trei sãptãmâni,
ne-au fost alocaþi bani – 1,2
miliarde de lei – pentru infras-
tructurã. ”

Colaborare, în general,
bunã cu ISJ Dolj

Referitor la relaþia cu Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, recte
conducerea acestuia de-a lungul
anilor, Constantin Rada a punctat:
„În general, am avut relaþii bune,
dar cele mai dificile au fost cu in-
spectorul general Aurel Sãseanu,
însã, pânã l urmã, am gãsit un nu-
mitor comun. Cele mai bune cãi
de rezolvare le-am gãsit împreunã
cu foºtii inspetori generali Con-
stantin ºi Diana Buºoi”.

Bani pentru specializãri
Constantin Rada a mai spus cã,

de-a lungul celor 25 de ani, s-au
dezvoltat programe de dezvoltare
profesionalã a cadrelor didactice –
pe POSDRU (1,5 milioane de euro,
fiind specializate 120 de cadre di-
dactice din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia – 40 din Dolj ) –
ºi printr-un parteneriat cu Guver-
nul Norvegiei (600.000 de euro des-
tinat calificãrii cadrelor didactice în
securitate ºi sãnãtate în muncã, 60
de profesori fiind doljeni). De ase-
menea, sindicaliºtii sperã ca, pânã
la sfârºitl acestui an, toate cadrele
didactce sã-i încaseze banii restanþi,
aºa cum spune legislaþia.

CRISTI PÃTRU
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Dupã declaraþiile premierului albanez
Edi Rama, potrivit cãrora þara sa ºi Ko-
sovo „se vor uni”, Serviciul European
de Acþiune Externã  a reacþionat consi-
derând aceste afirmaþii ca fiind provo-
catoare. Maja Kocjiancic, o purtãtoare
de cuvânt a UE, a declarat cã Albania ºi
Kosovo au o „perspectivã europeanã
clarã”, dar trebuie sã-ºi onoreze anga-
jamentele în acest sens „cu respectarea
deplinã a principiilor ºi standardelor UE”.
„Angajamentele includ cooperare regio-
nalã, reconciliere ºi relaþii de bunã veci-
nãtate. Orice declaraþii provocatoare în
acest sens nu sunt acceptabile”, a adã-
ugat ea. Premierul albanez Edi Rama a
avertizat cã þara sa ºi Kosovo „se vor
uni dupã modelul clasic” dacã Uniunea
Europeanã „nu deschide calea integrãrii
Kosovo”, potrivit postului B92. Existã
„douã alternative” în vederea unei viitoare uni-
ficãri a Albaniei ºi Kosovo, a declarat Rama într-
un interviu pentru postul Klan TV din Priºtina,
pe care l-a acordat împreunã cu vicepremierul
kosovar Hashim Thaci, totodatã ministru de
Externe. Premierul albanez a subliniat cã „totul

Postul TV5 Monde,
piratat de gruparea
Statul Islamic

Postul francofon de televiziu-
ne a fost piratat de persoane
care afirmã cã fac parte din
gruparea Statul Islamic, care îl
împiedicau sã emitã ºi au
preluat controlul asupra site-
urilor acestuia. Directorul
instituþiei afirmã cã TV5 Monde
nu mai poate emite pe niciunul
dintre canale. Site-urile ºi
reþelele sociale nu se mai aflã
sub controlul televiziunii ºi
afiºeazã revendicãri ale grupãrii
Statul Islamic. Hackerii au
postat pe contul de Facebook al
TV5 documente de identitate ºi
CV-uri ale rudelor unor militari
francezi implicaþi în operaþiuni
împotriva ISIS. TV5Monde
pãrea sã fi preluat controlul, în
noaptea de miercuri spre joi,
asupra paginilor de Facebook,
însã tot nu putea emite. Preºe-
dintele francez François Hollan-
de este acuzat în mesaj cã a
comis „o greºealã de neiertat”
purtând „un rãzboi care nu
serveºte la nimic”, se aratã în
mesaj, iar CyberCaliphate-ul
este „pe cale de a cãuta familii-
le militarilor care s-au vândut
americanilor”.

Franþa: Sute
de zboruri,
anulate din cauza
grevei controlorilor
de trafic aerian

În a doua zi a grevei contro-
lorilor de trafic aerian, sute de
zboruri au fost anulate în
Franþa, Direcþia generalã a
aviaþiei civile (DGAC) cerându-
le companiilor sã anuleze
jumãtate din zboruri ca mãsurã
preventivã. La Nisa, principalul
aeroport de provincie, 44 la sutã
dintre plecãri au fost anulate din
totalul de 157 programate
iniþial. Situaþia era ºi mai gravã
la Montpellier, unde „toate
zborurile au fost anulate” joi,
dupã cum a anunþat conducerea
aeroportului. La Toulouse-
Blagnac au fost anulate 119
zboruri din totalul de 238, iar
unele aveau  întârzieri. În ceea
ce priveºte companiile aeriene,
Air France a anunþat cã va
asigura un zbor din patru la
Orly, aproximativ 40 din
zborurile din provincie ºi un
zbor din douã pe distanþã medie
la Roissy. Anticipând „pertur-
bãri importante”, compania low
cost easyJet a decis sã reprogra-
meze 224 de zboruri. Impactul
grevei lansate de SNCTA,
principalul sindicat al controlo-
rilor de trafic aerian, s-a
accentuat din cauza unui apel la
mobilizare naþionalã lansat în
paralel de patru sindicate.
SNCTA cere ca organizaþiile ce
reprezintã controlorii de trafic
aerian sã poatã negocia acor-
duri specifice pentru aceastã
profesie. O reuniune este
prevãzutã pentru 13 aprilie pe
aceastã temã.

Preºedintele Turciei, Recep Tayyip Erdo-
gan, a declarat în faþa jurnaliºtilor, într-un
avion care îl ducea într-o vizitã în Iran -
unde a pledat, alãturi de omologul sãu ira-
nian Hassan Rohani, în favoarea stopãrii rãz-
boiului din Yemen - cã „în
prezent, lumea islamului este
pe cale sã explodeze”. Lide-
rul turc s-a declarat îngrijo-
rat în legãturã cu rãzboaiele
care sfâºie þãrile musulmane
ºi a atenþionat în legãturã cu
o divizare a lumii islamice.
Erdogan, care conduce din
2003, fãrã întrerupere, aceas-
tã þarã majoritar sunitã, le-a
cerut organizaþiilor internaþi-
onale islamice, începând cu
Organizaþia Cooperãrii Isla-
mice (OCI), sã se mobilizeze
de urgenþã pentru a pune ca-
pãt rãzboaielor din þãrile mu-
sulmane. „Puteþi þine de o
confesiune diferitã, însã dacã

Autorul atacului este un bãr-
bat inculpat pentru bancrutã frau-
duloasã. Acesta a ucis, ieri, trei
persoane dupã ce a deschis fo-
cul în Palatul de Justiþie din Mi-
lano. A fost prins, însã, la scurt
timp, de carabinieri într-o locali-
tate din apropiere. Claudio Giar-
diello a intrat în Palatul de Justi-
þie din Milano ºi a tras mai multe
focuri de armã asupra unor per-
soane, la etajul al treilea al imobi-
lului. Trei persoane au fost ucise
ºi alte douã rãnite. Fernando
Ciampi, un judecãtor care se ocu-
pã de cazuri de faliment, a fost
împuºcat mortal în biroul sãu,
situat la etajul al doilea. Cea de-a
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depinde de UE”. Prima este unificarea în ca-
drul UE, a spus Rama. „Dacã UE continuã sã
închidã uºa integrãrii Kosovo”, atunci cele douã
þãri vor fi nevoite sã se uneascã „dupã modelul
clasic”, a avertizat premierul albanez. El a adã-
ugat cã ambele þãri susþin unificarea prin statu-

tul de membre UE. Thaci a declarat apoi
cã afirmaþiile lui Rama nu reprezintã „o
ameninþare la adresa UE”, ci „realitatea
care se poate adeveri în viitor ºi care poate
fi rezultatul izolãrii Kosovo de UE”. Rama
a denunþat drept „ruºinos” faptul cã UE
nu finalizeazã procesul de liberalizare a
vizelor pentru cetãþenii kosovari, care
sunt, în opinia sa, „singurii din regiune
care nu se bucurã de acest tratament”.
Thaci a insistat cã þara sa ºi-a „respectat
deja toate obligaþiile cu privire la liberali-
zarea vizelor”. Premierul sârb Aleksana-
dar Vucici i-a rãspuns lui Rama cã Alba-
nia ºi Kosovo „nu se vor uni dupã mode-
lul clasic”. „Îi promit premierului Rama
cã Albania ºi Kosovo nu se vor uni nicio-
datã, aºa cum a spus el, dupã modelul
clasic”, a scris Vucici într-un mesaj postat
pe Twitter. „Îndemn liderii albanezi sã

înceteze sã destabilizeze regiunea!”, a adãugat
el. Kosovo, în care majoritatea populaþiei este
de origine albanezã, ºi-a declarat unilateral in-
dependenþa faþã de Serbia, la începutul lui 2008.
Însã Serbia nu recunoaºte independenþa fostei
sale provincii de sud.

Trei persoane ucise în urma unui atac armat,
la Palatul de Justiþie din Milano

doua persoanã ucisã este avoca-
tul Lorenzo Alberto Claris Ap-
piani. Giardiello, bine înarmat, ar
fi intrat în Palatul de Justiþie în-
soþit de un avocat, astfel cã a reu-
ºit sã evite controlul cu detectoa-
rele de metale. În urma atacului,
Palatul de Justiþie a fost evacuat,
iar poliþiºtii l-au cãutat pe ataca-
tor, care iniþial se afla în clãdire.
El a reuºit ulterior sã fugã cu o
motocicletã, dar a fost prins la
scurt timp de carabinieri. Minis-
trul italian de Interne, Angelino
Alfano, a confirmat cã autorul
atacului armat a fost prins de ca-
rabinieri la Vimercate, o localita-
te situatã în apropiere de Milano.

o impuneþi altei confesiuni, distrugeþi oum-
ma (comunitatea musulmanã)”, a spus ºefu-
lui statului turc, în opinia cãruia “islamul tre-
buie în final sã prevaleze”. Sãptãmâna tre-
cutã, însã, Erdogan a criticat regimul ira-

nian, denunþând intenþia acestuia de a “do-
mina” în Yemen, unde rebeli ºiiþi susþinuþi
de Teheran sunt þinta unei intervenþii milita-
re orchestrate de Arabia Sauditã, cu apro-
barea Turciei. Imediat ce a venit la putere,

în 2003, guvernul lui Erdo-
gan care a câºtigat un nou
mandat din august anul tre-
cut, a încercat sã se impu-
nã ca un actor important în
lumea islamicã, promovând
o politicã externã de “zero
probleme cu vecinii”. Însã,
aceastã diplomaþie ºi-a ra-
tat þinta. Turcia a rupt rela-
þiile cu regimul de la Damasc
dupã izbucnirea rãzboiului
civil în aceastã þarã, în 2011,
ºi s-a certat cu Egiptul, dupã
ce organizaþia Fraþii Musul-
mani, pe care Ankara o sus-
þinea, a fost înlãturatã de la
putere la Cairo, printr-o lo-
viturã de stat militarã.
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Florea Grigorescu,

Primarul Comunei Urzi-
cuþa transmite tuturor
locuitorilor comunei sã
aibã parte de Luminã în

case, bucurii ºi multe
realizãri alãturi de cei

dragi. Sfânta Sãrbãtoare
de Paºte este un moment
în care Dragostea, Pacea
ºi Seninãtatea se unesc în

numele Domnului. Hristos a Înviat!

Învierea Domnului Iisus Hristos sã
aducã în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Drãgoteºti: Iubire, Bucurie,
Speranþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape

în aceste momente înãlþãtoare, le
transmit toate gândurile mele bune
ºi le doresc din toatã inima sã aibã

parte de un Paºte Fericit!
Primar, Dincã Dumitru

Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie pentru noi
toþi un prilej de întoarcere
spre armonie, speranþã,
bunãtate ºi curãþenie
sufleteascã!

Locuitorilor Comunei
Brãdeºti ºi tuturor colabo-
ratorilor Primãriei Brãdeºti
le doresc multã sãnãtate,
împliniri ºi numai bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT !

Primar, Ion  Rãcãreanu

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei
Sopot, nu i-a uitat pe locuitorii comunei
în aceste momente de Sãrbãtoare Divinã

ºi le adresez cele mai calde urãri de
sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi împli-
niri alãturi de cei dragi. Sã aºteptaþi
Paºtele cu sufletele pline de încredere,
cu mesele îmbelºugate ºi sã împãrtãºiþi
mireasma acestei Sãrbãtori cu toþi cei

dragi! Hristos a Înviat!

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i
gãseascã pe toþi locuitorii comunei Cãlãraºi
cu sufletele curate, pline de emoþia bucu-

riei, sã ne deschidã tuturor inimile cãtre
iubire, credinþã ºi iertare! Paºtele ne aduce

în suflete  încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi
simplitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine pe noi înºine, sã apre-
ciem adevãratele valori ale vieþii. Aºa cum

Iisus învie mereu, ºi speranþa trebuie sã
renascã de fiecare datã! Hristos a Înviat!

Primar, Vergicã ªovãilã
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Învierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã se
pogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturor
locuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºului
Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,
belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,
iar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noaptea
Sfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascã
paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,
speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!
Hristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! Primar,,,,,
Mircea GuþãMircea GuþãMircea GuþãMircea GuþãMircea Guþã

Paºtele este o singurã datã pe an! O zi specialã,
îmbogãþitã de aroma bucatelor tradiþionale ºi de
parfumul florilor de primãvarã! Sã o facem sã

strãluceascã  ºi prin bunãtatea inimilor noastre!
Clopotele Bisericilor din Mârºani sã rãsune în

sufletele tuturor ºi sã ne aminteascã, la fiecare
dintre noi, cã viaþa este unicã! Haideþi, sã luãm

Lumina Sfântã, sã înãlþãm ochii spre Cer, în semn al
mulþumirii cã suntem sãnãtoºi ºi avem parte sã ne

bucurãm alãturi de cei dragi de Sãrbãtoarea Paºtelui!
Hristos a Înviat! Primar, Ghencioiu Constantin

Lumina Sfintei Învieri a Mântuitorului
Iisus Hristos sã inunde sufletele tuturor

locuitorilor comunei Carpen ºi sã le aducã
multã cãldurã în case, bucurii în inimi ºi

multã sãnãtate. E Paºte! Sã-i mulþumim lui
Dumnezeu pentru darul vieþii! Sã fim mai
atenþi, mai buni ºi mai  iertãtori cu toþi cei

care sunt lâgã noi! Hristos a Înviat!
Primar, Vasilca ªtefan

Ceanã Ana, Primarul
Comunei Melineºti, trans-
mite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare de Paºte, sã
aibã casele ºi inimile pline
de  bucurie, sã fie sãnãtoºi
ºi împliniþi sufleteºte
alãturi de cei dragi! Este
atâta luminã în jur, pentru
fiecare dintre noi! Lãsaþi
Lumina Sfântã sã intre în
casa sufletului  ºi vã  veþi
simþi cu adevãrat împliniþi!
Hristos a Înviat!
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Paºtele ne aduce în inimi credinþa,
încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi sim-
plitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine, sã apreciem ade-
vãratele valori ale vieþii. Pentru toþi

locuitorii comunei Iºalniþa, Lumina În-
vierii Mântuitorului sã fie prilej de bucu-
rie, voie bunã, liniºte sufleteascã ºi înþe-
legere. Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Primar, Flori Ovidiu
ºi Viceprimar Bãlan Eugen

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de bucurie  ºi liniºte

sufleteascã pentru toþi locuitorii comunei Almãj,
cãrora le urez multã sãnãtate, împliniri ºi tot ce
este mai bun! Hristos a Înviat! Iisus sã ne ierte
pãcatele, lacrimile Maicii Domnului sã ne spele

necazul din suflete, Lumina Învierii sã ne readucã
tuturor speranþa!

Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj

Lumina Pascalã,  prin miracolul ei,  sã aducã în  sufletele locui-
torilor comunei Bucovãþ  liniste, împãcare, iubire, o primãvarã
însoritã, în care sã înfloreascã bucuria, nãdejdea ºi încrederea!
Paºtele este un moment de întregire a familiei! Fie ca bucuria
Învierii Domnului sã vã aducã  pacea ºi fericirea de a petrece

aceste clipe înãlþãtoare alãturi de cei dragi! Sãnãtate familiilor
noastre, mult noroc în tot ceea ce ne-am propus sã realizãm!

Dumnezeu sã ne  dea iubirea si binecuvântarea Sa!

Hristos a Înviat!
Primar, Vasile Constantin

Vîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturi
cu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitorii

comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-
le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.

Sã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim lui
Hristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtatea

noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.
Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi sufletul
curat sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi regãsirea
speranþei! Sãrbãtorile de Paºti sã le aducã locuitorilor
comunei Ostroveni multe bucurii, sãnãtate ºi fericire!

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã presare în suflet
liniºte, pace ºi fericirea de a petrece aceste clipe magice

alãturi de cei dragi. Hristos a Înviat!
Primar, Gheorghe Oprescu

Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,
este alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele mai
alese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urez

multã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibã
famliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Învierea
Domnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arate

tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!
Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!
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Fie ca acest Paºte sã fie un moment

de bucurie, liniºte sufleteascã ºi armo-
nie pentru toþi locuitorii
comunei Moþãþei. Le doresc
sã fie sãnãtoºi ºi mulþumiþi
de toate realizãrile dum-
nealor, sã se bucure de
Lumina Sãrbãtorilor Pasca-
le ºi sã rosteascã alãturi
de primarul Enea Constantin!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Bucuria vine din
lucruri mãrunte, liniº-
tea vine din suflet,

lumina vine din inima
fiecãruia! Fie ca Lumina Divi-

nã a Sfintelor Paºte sã le aducã
tuturor locuitorilor comunei Pleniþa multã

sãnãtate, încredere ºi nãdejde, sã le cãlãu-
zeascã drumul în viaþã, sã  aibã parte de
liniºte ºi pace în suflete! Hristos a Înviat!

Primar, Calafeteanu Mihai Puiu

Nicolae Stãncioi,
primarul oraºului
Filiaºi, ureazã tutu-
ror locuitorilor, la
ceas de Sfântã Sãr-
bãtoare a Învierii
Mântuitorului, sã
aibã parte de mo-
mente de fericire ºi

bucurie alãturi de toþi cei dragi, sã-ºi regã-
seascã împãcarea ºi înþelepciunea în sânul
familiei ºi sã primeascã din partea mea
toate gândurile bune ºi curate!

Hristos a Înviat! Paºte încãrcat de Luminã
ºi Iertare!

Fie ca Lumina Învierii Mântuitorului
sã reverse asupra locuitorilor comunei

Maglavit tot ce este mai bun ºi mai
curat, sã aibã parte de liniºte sufleteascã,
împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi,
sã fie binecuvântaþi de magia Sãrbãto-

rilor Pascale. Hristos a Înviat!
Primar, Ion Dinu

Prmarul Comunei Poiana Mare,
Marin Vintilã, este alãturi de toþi

locuitorii comunei cu un gând bun
ºi o urare de sãnãtate, prosperita-
te ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã
fie un moment unic de întoarcere
spre pietate, armonie, speranþã,

toleranþã ºi evlavie!
Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei
Învieri sã pãtrun-
dã în toate casele

locuitorilor comunei
Terpeziþa, sã le umple
sufletele de bucurii ºi

împliniri! Fie ca binecu-
vântarea cereascã sã se

rãsfrângã asupra noastrã,
a tuturor, ºi sã ne facã mai

buni, mai darnici ºi înþelepþi! De Sfintele
Paºti, le urez tuturor, pace în sufete,
sãnãtate ºi realizãri! Hristos a Înviat!

Primar, Popa Constantin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învie-
rii Domnului sã aducã

tuturor locuitorilor comu-
nei Valea Stanciului
multã  sãnãtate, belºug
ºi bucurii, iar Lumina
din Noaptea Sfântã sã
vã ridice sufletele spre
noi trepte spirituale ºi

sã vã cãlãuzeascã paºii
pe drumul vieþii pentru a fi

mai buni,  mai înþelegãtori ºi mai apropiaþi de
Dumnezeu!  Paºte fericit alãturi de cei dragi!
Primar, Gângioveanu Ovidiu

Nespusa bucurie a
Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuito-
rii comunei Întorsura, iar
Hristos Cel ce a biruit
moartea sã reverse
asupra noastrã viaþã,
sãnãtate, pace, belºug,
încredere ºi izbândã! Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!

Primar, Camen Constantin

Lumia Sfântã a Înverii sã le
aducã în suflete tuturor locuito-
rilor oraºului Segarcea credinþã,
dragoste ºi speranþã, iar Sfintele
Paºti sã-i gãseascã pe toþi alãturi
de cei dragi, cu bucurii ºi împli-
niri, sã le umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacrimile
bucuriei, mintea de gânduri
frumoase ºi inimile de iubire!

Hristos a Înviat!
Primar, Popa Nicolae
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 Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le
aducă în sufaducă în sufaducă în sufaducă în sufaducă în suflelelelelet liniştt liniştt liniştt liniştt linişte şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuturororororor

locuitlocuitlocuitlocuitlocuitorilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţofenii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,
prprprprprecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fericirericirericirericirericirea de a peea de a peea de a peea de a peea de a petrtrtrtrtrece acesece acesece acesece acesece acesttttteeeee
clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-

nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-
le noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne
aducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţei
şi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură în

sufsufsufsufsuflelelelelettttte!  Hrise!  Hrise!  Hrise!  Hrise!  Hristttttos a Înos a Înos a Înos a Înos a Înviat!viat!viat!viat!viat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Pr, Pr, Pr, Pr, Preduca Veduca Veduca Veduca Veduca Vasileasileasileasileasile

Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-
tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-
pospospospospostttttesc în sufesc în sufesc în sufesc în sufesc în suflelelelelettttte!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi mai
buni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care au
nevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şi
sprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învierii
lui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie în
inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-
nei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le lumineze
viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-
rea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şi
bucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătatatatatate şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în suflelelelelettttte.e.e.e.e.
Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin

Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
cãlãuzeascã viaþa!Vã doresc multã
sãnãtate, pace în inimi, iar senti-

mentul de împlinire sã vã însoþeascã
mereu! Toate urãrile de bine,

de belºug ºi prosperitate, din partea
primarului Valericã Pupãzã, pentru

toþi locuitorii comunei Cârcea.
Sfintele Sãrbãtori sã vã aducã

Luminã în suflete! Hristos a Înviat!

Învierea Domnului sã
ne  umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacri-
mile bucuriei, minþile
de gânduri frumoase ºi
inimile de iubire! La
toþi locuitorii comunei
Coþofenii din Faþã,
Sãrbãtoarea Pascalã

sã coboare în suflete ºi în case, sã
ne împãrtãºeascã tuturor bucuria
cã Hristos a Înviat!

Primar, Cârciumaru Constantin

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale
sã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podari

multã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºi
împliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºi
puritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã le

încãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºi
sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-

dinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plin
de frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care ne

înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin

A sosit clipa mult
aºteptatã a liniºtii,
împãcãrii, bucuriei ºi
binecuvântãrii sufletu-
lui! Sã lãsãm la o parte
totul ºi sã mulþumim
Domnului pentru tot
ce ne-a dãruit! De Înviere sunt alãturi de
locuitorii comunei Ghidici, le transmit cele mai
calde urãri de sãnãtate, ºi mai mult ca oricând,
îi simt aproape, le împãrtãºesc bucuria, încre-
derea ºi nãdejdea. Sã  primim cu toþii Lumina
Sfântã în case, credinþa în suflete ºi bucuriile în
inimile noastre! Hristos a Înviat!

Primar, Tache Constantin

Paºtele este unul dintre cele
câteva momente de peste an
când ne oprim puþin din
agitaþia vieþii de zi cu zi ºi ne
privim sufletele. Ne amintim ºi
meditãm la cuvinte precum:
credinþã, speranþã, luminã,
iertare, încredere, rãbdare.

Ne gândim la un sens al
vieþii ºi la un nou început. Ne
propunem sã fim mai buni ºi mai îngãduitori cu
semenii noºtri, sã le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã dorinþele. Le adresez
locuitorilor comunei Rast cele mai calde gânduri, sã
aibã  parte de Sãrbãtori liniºte, cu  pace în suflete ºi
în case! Hristos a Înviat! Primar, Iulian Siliºteanu

La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-
lor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,
Minunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilor
comunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vã
lumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vã
aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-
þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-
riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu

Vînãtoru Lucian, Primarul Comunei
Argetoaia, transmite la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare, tuturor locuitorilor comu-
nei Argetoaia, sã fie sãnãtoºi, bucuroºi,
sã aibã mesele îmbelºugate ºi casele sã
le fie pline de dragoste, prosperitate ºi
belºug, sã gãsescã împreunã Calea spre

dãruire, iertare, înþelegere!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala

Regionala  a  Finantelor  Publice
Craiova - Administraþia  Judetea-
na a Finanþelor Publice Dolj orga-
nizeazã licitaþie publica în condiþii-
le precizate de O.G.nr.92/2003 rep.
privind Codul de procedurã fisca-
lã cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru SC ALGED  CON-
STRUCT SRL Craiova, str Bujoru-
lui, nr. 21, jud Dolj, cod identificare
fiscala 27433537 in data de
27.04.2015, ora 11,00 pentru van-
zarea bunurilor: schela rulanta, nr
inv 42, pret pornire licitatie 9.130
lei; ansamblu schela metalica
TPROF, nr inv 56, pret pornire lici-
tatie 4.860 lei; ansamblu schela me-
talica SVE TPROF, nr inv 54, pret
pornire licitatie 5.000 lei; ansamblu
schela metalica SVE TPROF 030,
nr inv 55, pret pornire licitatie 8.980
lei; ansamblu schela metalica tu-
bulara SVE 03, nr inv 53, pret por-
nire licitatie 9.360 lei; buldozer pe
senile S1501, serie identificare
16101633, pret pornire licitatie
60.753 lei; excavator S1203, serie
identificare 54801, pret pornire li-
citatie 57.412 lei; automacara 12AM
HIDROM 16T, serie identificare
89022, pret pornire licitatie 71.655
lei; autoutilitara IVECO DAILY
35C10, basculabila cu cabina du-
bla, nr inmatriculare DJ-24-ALG, an
fabricatie 2007, pret pornire licita-
tie 92.580 lei; autoutilitara IVECO
DAILY 35C10, basculabila cu cabi-
na dubla, nr inmatriculare DJ-26-
ALG, an fabricatie 2008, pret por-
nire licitatie 83.832 lei. Preþurile  nu
includ TVA. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri  sa instiinteze despre

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
aceasta A.J.F.P. DOLJ inainte de da-
tele stabilite pentru vanzare, men-
tionate mai sus. Cei interesati in
cumpararea  bunurilor sunt invi-
tati sa  prezinte, pina  la termenele
de vanzare sau, in cazul vanzarii
prin licitatie, pana in ziua preceden-
ta termenelor de vanzare:oferte de
cumparare; in cazul vanzarii la li-
citatie, dovada platii taxei de parti-
cipare sau a constituirii garantiei
sub forma scrisorii de garantie
bancara reprezentand 10% din
pretul de pornire a licitatiei care se
plateste in lei, in contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062 , cod
fiscal 4830007  deschis la Trezore-
ria A.J.F.P. DOLJ; imputernicirea
persoanei care-l reprezinta pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de
nationalitate romana, copie de pe
certificatul unic de inregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele
juridice straine, actul de inmatricu-
lare tradus in limba romana; pen-
tru persoanele fizice romane,copie
de pe actul de identitate; dovada
emisa de creditorii fiscali ca nu au
obligatii fiscale restante  (Consiliul
Local si Administratia Financiara
in raza carora se afla domiciliul sau
sediul ofertantului ), urmand sa se
prezinte la datele stabilite pentru
vanzare si la locurile fixate in acest
scop. Impotriva prezentului in-
scris,cel interesat poate introduce
contestatie la instanta judecato-
reasca competenta, in termen de
15 zile de la comunicare sau luare
la cunostiinta , in conformitate cu
prevederile art.172 si art 173 din OG
nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dura fiscala, republicata, cu modifi-
carile si completarile ulterioare. Li-
citatia incepe de la cel mai mare pret
din ofertele de cumparare scrise,

daca acesta este superior pretului
de pornire la licitatie, iar in caz con-
trar va incepe de la acest din urma
pret. Adjudecarea se face in favoa-
rea participantului care a oferit cel
mai mare pret, dar nu mai putin
decit pretul de pornire. Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertantilor
care nu s-au prezentat la licitatie,
celui care a refuzat incheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, pre-
cum si adjudecatarului care nu a
platit pretul. Potrivit dispozitiilor
art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala
, republicata, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare, cand urmeaza
sa se ia masuri de executare silita,
nu este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informatii supli-
mentare va puteþi adresa A.J.F.P. -
Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.

Primãria comunei Mãceºu de
Sus, judeþul Dolj organizeazã con-
curs pentru ocuparea  urmãtoarei
funcþii publice de execuþie vacante:
Consilier superior, clasa I, în cadrul
compartimentului  economic, stu-
dii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã,
în domeniul ºtiinþelor economice,
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publi-
ce minimum 9 ani. Concursul va
avea loc în data de 12 mai 2015 ora
10,00 proba scrisã ºi în data de 14
mai 2015 ora 13.00 proba de inter-
viu. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune la sediul primã-
riei în termen de 20 zile de la data
publicãrii. Relaþii suplimentare la se-
diul Primãriei comunei Mãceºu de
Sus, telefon: 0251/ 354.191.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. CONSTRUCTII MONTAJ 1

SA Craiova, str. Mihail Kogalnicea-
nu nr. 20 ORC J16/187/1991,  CUI
RO 2321996 CONVOCARE. Consi-
liul de Administratie al SC CON-
STRUCTII MONTAJ  SA Craiova,
inregistrata la O.R.C. Dolj sub nr.
J16/187/1991, CUI RO 2321996, cu
sediul in Craiova, str. Mihail Kogal-
niceanu nr. 20, in conformitate cu
prevederile  Legii nr.31/1990 R, cu
modificarile si completarile ulterioa-
re si cu prevederile Actului consti-
tutiv al societatii, convoaca Aduna-
rea Generala Ordinara a Actionari-
lor SC CONSTRUCTII MONTAJ  SA
in data de 14.05.2015, orele 11.00 la
sediul  societatii, pentru toti actio-
narii inregistrati in registrul actio-
narilor la sfarsitul zilei de 30.04.2015,
considerata ca data referinta, cu
urmatoarea ordine de zi: - Aproba-
rea situatiilor financiare anuale in-
tocmite pentru exercitiul financiar
al anului 2014, pe baza Rapoartelor
prezentate de Consiliul de Adminis-
tratie si de Auditorul financiar ex-
tern. - Aprobarea descarcarii de
gestiune a administratorilor pentru
activitatea desfasurata in exercitiul
financiar 2014. - Aprobarea remu-
neratiei lunare cuvenite administra-
torilor pana la data AGOA de inchi-
dere a exercitiului financiar al anu-
lui 2015. - Aprobarea intocmirii pen-
tru exercitiul financiar 2014 a situa-
tiilor financiare anuale conform
IFRS, set independent de situatiile
financiare anuale intocmite si pu-
blicate in conformitate cu legislatia
romana in vigoare. - Discutarea si
aprobarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli pentru anul 2015. - Dis-
cutarea si aprobarea Programului
de Investitii pentru anul 2015. - Nu-
mirea auditorului financiar extern,
pentru auditarea situatiilor financia-
re ale anului 2015 si stabilirea valo-

rii contractului de audit. - Imputer-
nicirea Directorului General al so-
cietatii, cu posibilitate de substitui-
re, pentru actiona pe seama socie-
tatii, pentru a efectua si indeplini
oricare si toate formalitatile necesa-
re legate de ducerea la indeplinire a
hotararilor adoptate, pentru a sem-
na si inregistra la Oficiul Registru-
lui Comertului si publica la autori-
tatile competente hotararile aduna-
rii generale ordinare a actionarilor.
Actionarii, persoane fizice si juridi-
ce, inscrisi in registrul actionarilor
la data de referinta pot participa la
adunarea generala direct, prin re-
prezentanti legali sau pot fi repre-
zentati de catre alte persoane, cu
exceptia administratorilor, pe baza
unei procuri speciale, ce va fi depu-
sa in original pana la data de
12.05.2015, orele 11.00. Formularul
de Procura speciala se poate ridica
de la sediul societatii incepand cu
data de 30.04.2015. Dosarele de can-
didatura, pentru calitatea de audi-
tor financiar extern, intocmite con-
form legii, se vor depune la sediul
societatii pana pe data de
27.04.2015. Documentele care se
vor dezbate in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor se gasesc
la sediul societatii fiind la dispozitia
actionarilor, incepand cu data de
14.04.2015. In cazul in care pe data
de 14.05.2015 nu se intruneste cvo-
rumul prevazut de lege, Adunarea
Generala Ordinara a actionarilor isi
va desfasura lucrarile la a doua con-
vocare, respectiv in data de
15.05.2015, in acelasi loc, la aceleasi
ore si cu aceeasi ordine de zi. Infor-
matii suplimentare se pot obtine de
la sediul societatii – persoana de
contact   Director General, tel 0251/
532114, in fiecare zi lucratoare intre
orele 14.00 – 16.00, incepand cu data
de 14.04.2015.

Popescu Emilia anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj pentru “PLAN
URBANISTIC ZONAL –“ZONA FUNCÞI-
UNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC ªI
SERVICII DE INTERES GENERAL –LO-
CUINÞE COLECTIVE ªI FUNCÞIUNI
COMPLEMENTARE” în municipiul Cra-
iova, strada Doljului, nr. 12 D, judeþul Dolj,
-planul nu se supune evaluãrii de mediu
ºi nu se supune procedurii de evaluare
adecvatã, urmând a fi supus procedurii
de adoptare fãrã aviz de mediu.Docu-
mentaþia precum ºi motivele care au stat
la baza luãrii deciziei etapei de încadrare
pot fi consultate în zilele de luni-joi între
orele 8,30-16,00 ºi vineri între orele  8,00-
14,00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, strada Petru Rareº, nr.1,
Craiova.Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj (tele-
fon:0251/530.010, fax:0251/419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen
de 10 zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media.

Consiliul local al comunei Ciuper-
cenii Noi, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei publice
de inspector, grad profesional  superi-
or, clasa I, compartiment urbanism si
amenajarea teritoriului, pe duratã ne-
determinatã. Condiþii de participare pre-
vazute in legea 188/1999 la art.54: - Stu-
dii  universitare de licenta, absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã; - Vechime în
specialitatea studiilor, minimum 9 ani;
Concursul se organizeazã la sediul Pri-
mãriei Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, stra-
da Dunãrii, nr. 2, în data de 11 mai 2015
ora 11,00, proba scrisã ºi în data de 13
mai  2015, ora 11,00 interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune
la sediul primãriei  în maxim 20 zile de
la publicarea ºi trebuie sã conþinã do-
cumentele, prevãzute în HG. 611/2008.
Condiþiile de participare la concurs, bi-
bliografia stabilitã ºi alte relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul primã-
riei sau la tel. 0251321002.
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Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor ca

Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului
sã le aducã armonie în case ºi

în gânduri, împãcare ºi regãsirea
înþelepciunii în sânul familiei!

Hristos a Înviat!

Paºtele este ziua în care se naºte
speranþa, iubirea ºi gândul bun!
E ziua în care iertãm ºi dãruim,

e ziua Învierii Domnului!
Conducerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor

„Paºte Fericit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu multe realizãri
ºi împliniri alãturi de cei dragi!

Conducerea S.C. Microcomputer
Service S.A. ureazã angajaþilor

ºi colaboratorilor Sãrbãtori liniº-
tite, fericite ºi pline de luminã.

Hristos a Înviat!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu
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În conformitate cu art.1, alin. (1) din Hotãrârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, Camera Agricolã Dolj organizeazã concurs pe data de 26.05.2015, ora 10,00 (proba scrisã) ºi
28.05.2015, ora 10,00 (proba de interviu), la sediul din strada Ion Maiorescu, Nr. 4, pentru ocuparea pe perioadã nedeter-
minatã a unui post vacant de Sofer în regim contractual, din cadrul Serviciului Centre Locale de Consultanta
Agricola.

Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual, menþionat mai sus, va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã -  26.05.2015, ora 10,00;
- interviu        -  28.05.2015, ora 10,00.
Potrivit art. 3 din acelasi Regulament – cadru, în vederea participãrii la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:

Condiþii generale de participare :
    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Econo-

mic European ºi domiciliul în România;
    - cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    - are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    - permis de conducere categoria B;
    - are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    - îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la

concurs;
    - nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra autori-

tãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea.

Condiþii specifice ocupãrii pe perioadã nedeterminatã a postului vacant de Sofer in cadrul Centrelor Locale de Consultan-
þã Agricolã  sunt urmãtoarele:

a) permis de conducere categoria B cu o vechime minimã de 5 ani;
b) minim 10 clase + scoala profesionala/studii medii;
c) cunostinte minime de mecanica auto si intretinere a autoturismelor;
d) aviz psihologic;
e) recomandare de la ultimul loc de munca;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune in perioada 14.04.2015 – 27.04.2015 la secretariatul  Camerei Agricola
Dolj, Strada Ion Maiorescu, Nr. 4 – parter.

Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare;
    - copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
    - copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile

documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice;
    - copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã,

în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor;
    - cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu

funcþia pentru care candideazã;
    - adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii

concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
    - curriculum vitae;
    - alte documente relevante pentru desfãºurarea concursului.
           Actele prevãzute mai sus vor fi prezentate ºi în original la Compartimentul Resurse Umane în vederea verificãrii

conformitãþii copiilor cu acestea.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretariatul Camerei Agricole Dolj telefon : 0251/ 417 298.

Titular Primaria Comunei
Orodel anunþã elaborarea pri-
mei versiuni a planului: PUG
Orodel si declanºarea etapei
de încadrare pentru obtinerea
avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la
sediul ARPM Dolj, Str. Petru
Rareº, Nr. 1, Craiova, Dolj si
sediul titularului: Sediul
Primariei Orodel. Comenta-
riile si sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul ARPM
Dolj în termen de  18 zile ca-
lendaristice de la data pre-
zentului anunþ.

ANIVERSÃRI
Conducerea Filialei Dolj a Aso-
ciaþiei Naþionale a Cadrelor Mi-
litare în Rezervã ºi Retragere din
Ministerul Afacerilor Interne
ureazã tuturor membrilor sãi cu
prilejul Sãrbãtorilor de Paºti,
multã sãnãtate ºi fericire alãturi
de cei dragi.Paºte Fericit!

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã solicit anga-
jare.  Telefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experienþã - îngrijesc
copil. Telefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã, covrigi, produse
patiserie ºi magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba englezã ºi limba
spaniolã pentru copii. Preþ avanta-
jos. Telefon: 0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/668.777.
Filmãri foto video de calitate superi-
oarã la preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/416.198.
Societate de contabilitate oferim ser-
vicii de calitate ºi complete la preþuri
avantajoase. Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare locuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Te-
lefon: 0765/744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semidecomanda-
tã etaj 4, Craiova str. Caracal. Tele-
fon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 camere Calea
Unirii. Telefon: 0742/940.623; 0351/
459.401.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere, bilate-
ral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând apartament 4 came-
re, parter, zona Caracal. Telefon:
0724/512.304; 0746/914.824.
Vând 4 camere decomandate, toate
îmbunãtãþirile Brazdã. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ ETAJE ÎN Vîr-
voru de Jos, 2000 mp teren, preþ
negociabil. Telefon: 0761/950.685.

Vând casã 6 camere, Podari – Li-
vezi, cu 4000 mp teren ºi 8 ha teren
arabil urgent, convenabil. Telefon:
0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ CENTRALÃ,
LÂNGÃ FACULTATEA DE AGRO-
NOMIE, 6 CAMERE, 2 BÃI, BU-
CÃTÃRIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GARAJ, TEREN
462 MP. Telefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna Calopãr nr. 241,
teren 2800 mp. Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã Bordei, str.
Carpenului P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comuna Goieºti. Preþ
negociabil. Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp teren
comuna Cernãteºti, sat Raznic. Te-
lefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp teren zonã cen-
tralã, idealã afaceri. Telefon: 0730/
750.538.

Vând casã + anexe gospodãreºti în
centrul comunei Periºor cu teren 17
ari, preþ negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din beton-fier ºi teren
agricol. Telefon: 0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura Nord.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren intravilan în Se-
garcea, str. Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan Podari, 673 mp,
fundaþie, cu utilitãþi, 16.500 euro. Te-
lefon: 0732381.876.
Vând teren intravilan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.
OCAZIE! Vând teren pentru casã,
800 mp Predeºti, 16 km, zonã pito-
reascã, ideal pt. Casã vacanþã, apã
– curent pe teren, 4000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând drepturi teren intravilan  380
mp Craiova. Telefon: 0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit, studiu geoteh-
nic, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez teren, Calea
Bucureºti, km 9, ideal halã, showro-
om, 1000 m, benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în satul Urzica
Mare, la strada principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7
km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 3690 mp teren intravilan în Câr-
cea, Tarlaua 17. Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor - Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de schimb auto-
turism DACIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0765/789.181.
Vând DACIA, stare de funcþionare.
Preþ mic. Telefon: 0769/611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008, 62.000 km. Te-
lefon: 0764/222.434
AUDI A6, fabricaþie 2006, full opþio-
nal, xenon, bleu marin, metalizat, pie-
le, navigaþie, încãlzitor scaune pilot
automat, motor perfect, 8000 Euro.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Renault Clio 2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon: 0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”, benzi-
nã, 2004, consum 4%, 90.000 Km,
culoare alb, 1000 Euro. Telefon:
0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
DISC purtat pentru 445. Telefon:
0742/353.028.
Vând þuicã, combinã frigorificã Arc-
tic nouã maºinã de cusut Singer ºi
Paff. Telefon: 0747/ 674.714.
Piese noi Dacia, flex mare, frigider,
bocanci, ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combinã muzicalã ste-
reo, calculator indstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de veci cu capac,
în ciment la Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/084.961.
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 10 aprilie 2015
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Târg de miei în
PIAÞA CHIRIAC din Craiova

6-11 aprilie 2015

Singurul punct de sacrificare
ºi comercializare a mieilor, autorizat pentru

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA, STR. CARACAL, NR.105, DOLJ
CUI : RO2291747
J16/29/1991
 NR. 40/18.03.2015

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Corimex SA Craiova, in temeiul art.113
din Legea nr.31/1990

CONVOACA
  Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor la data de 05.05.2015 ora 17:00 la

sediul societatii, strada Caracal, nr.105, Craiova, judetul Dolj pentru toti Actionarii inregis-
trati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2015, considerata data de referinta,
cu urmatoarea ordine de zi:

    1. Aprobarea vanzarii activului ‘teren’ cu o suprafata totala de 4.330 mp situat in
str.Prelungirea Bechetului nr.49 si a constructiilor aferente  inregistrate in evidenta contabila
a mijloacelor fixe ale societatii.

   2. Aprobarea vanzarii activului ‘teren’ cu o suprafata totala de 4.420 mp situat in str.Gir-
lesti nr.84 si a constructiilor aferente  inregistrate in evidenta contabila a mijloacelor fixe ale
societatii.

   3. Imputernicirea persoanei  care sa reprezinte societatea in fata tuturor autoritati-
lor si institutiilor precum si in fata notarului public, banci etc. si sa semneze pentru aceasta
in vederea aducerii la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor privind vanzarea activelor precum si imputernicirea  persoanei  pentru inregis-
trarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  la O.N.R.C. de
pe langa Tribunalul Dolj si oriunde este necesar.

      In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de validitate, Adunarea
Generala Extraordinara se va tine in data de 06.05.2015 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA in baza unei procuri a carui model se afla la
avizierul societatii si care se va depune in original la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte
de tinerea adunarii.

Informatii suplimentare la sediul societatii din Craiova, str.Caracal, nr.105, telefon:
0251522581.

 Presedinte Consiliul de Administratie:
                                                                Popa Viorica

Vând sobã deosebitã din teracotã ºi
maºinã de cusut Uberdeck. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând 2 uºi metalice jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite 1,20x52. Te-
lefon: 0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/964.710.
Vând cazan þuicã  aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã apartament. Tele-
fon: 0251/531.246.
Vând ghete iarnã, autoderapante, pie-
le naturalã, import, nefolosite nr. 45,
cãrucior copil, puþin folosit. Telefon.
0723/009.627.
Vând maºinã de tricotat SINGER.
Telefon: 0351/175.564.
Ofer la copii 3 clasoare cu timbre la
preþuri foarte foarte mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând groapã cimitir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã de vânãtoare
metalicã. Telefon: 0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc,
presã balotat mase plastice, bicicle-
tã nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în comuna Sunteºti - Drãgã-
ºani, 1 ha vie nobilã pe ºpalieri cu
struguri de masã ºi vin, 8400 mp-
pãdure. Telefon: 0770/274.131.
Vând mobilier din lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând portbagaj din fier P.C. adapta-
bil pe orice autoturism vopsit recent
(roºu). Telefon: 0766/304.708.

Vând cadru metalic nou pentru han-
dicap, baston pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane, preþ nego-
ciabil Telefon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea copil,
aspirator, sãpun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor tineret tip
MOBEXPERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru farmacie. Tele-
fon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã motor. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând saltea Dormeo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei, 2 ferestre cu toc
ºi geam - 25 lei / bucatã, lustre cu 2-
5 braþe - 20 lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând 4 jante + anvelope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic- cutii de bere,
bicicletã nouã franþuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider cu congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos, televizor
color, putinã salcâm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/
282.926; 0785/914.046.
Maºinã de cusut Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie veche, maºinã
de scris defectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
Vând 2 biciclete, semicursiere,
FIRTS-BIKE, 24Dh 12, ambele
RFG, pentru copii 9-15 ani. Telefon:
0773/849.388.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr fosã septicã nefolositã. Te-
lefon: 021/619.0632; 0731/515.626.
Cumpãr uruitoare cereale, grâu,
porumb. Telefon: 0721/995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Familie serioasã cautã casã fãrã
chirie (contra ajutor). Telefon: 0761/
794.304.
Închiriez garsonierã Brazda lui No-
vac, zona Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez magazin  stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/032.920.
Închiriez spaþiu comercial. Telefon:
0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, nefumãtor
doresc pensionarã 60 ani, de la þarã
pentru a petrece tot restul vieþii îm-
preunã. 0767/702.734. Lucicã - co-
muna Dãnciuleºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cunosc doamnã
cu vârsta cuprinsã între 55-60 ani
cu locuinþã, fãrã vicii din Oltenia. Te-
lefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Caut persoane bune de muncã pen-
tru amenajarea unei grãdini, tãiat
pomi fructiferi, vie. Rog seriozitate.
Telefon: 0727/884.205.

Unei familii nevoiaºe, las moº-
tenire o gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condiþia sã o în-
treþinã permanent. Telefon:
0351/809.908.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

 PIERDERI
Pierdut COD FISCAL SERIA A NR.
126721. Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Pe data de 12 aprilie 2015 se împli-
nesc 7 ani de adâncã durere ºi în-
tristare de când destinul a smuls

dintre noi pe nepreþuita noastrã so-
þie, mamã ºi bunicã prof. ZORILÃ
AURELIA. Nu te vor uita niciodatã
soþul, fiicele ºi nepoatele.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Podari ºi Viitorul Muncipal
Craiova vor întâlni adversari re-
dutabili în etapa a 19-a a Ligii a
III-a, celor douã ieºindu-le în faþã
echipe aflate pe podium. Astfel, în
Seria 3, trupa lui Dragoº Bon pri-
meºte, azi, vizita celor de la Arge-
ºul Piteºti, timp în care, în Seria
4, Muncipalul pregãtit de Victor
Naicu va evolua pe terenul grupã-
rii timiºene Nuova Mama Mia Be-
cicherecul Mic. Dacã Municipal
mai are doar emoþii minime în
ceea ce priveºte retrogradarea, dat
fiind faptul cã ºi Mehedinþiul s-a
retras din campionat (o mai fãcu-
se în startul sezonului Muncitorul
Reºiþa; cade o singurã echipã ce
va încheia pe locul 12 din cele 5
serii, evident, cea cu linia de cla-
sament cea mai modestã), în ceea
ce priveºte Podariul lucrurile sunt
extrem de complicate, orice pas
greºit putând-o depãrta conside-
rabil de locul salvator.

Finalmente, CSO Filiaºi, cea
mai liniºtitã dintre formaþiile dol-

LIGA A III-A – ETAPA A 19-A

Confruntãri dintre cele mai dificileConfruntãri dintre cele mai dificileConfruntãri dintre cele mai dificileConfruntãri dintre cele mai dificileConfruntãri dintre cele mai dificile
pentru Podari ºi Municipalpentru Podari ºi Municipalpentru Podari ºi Municipalpentru Podari ºi Municipalpentru Podari ºi Municipal

În schimb, mãcar prin prisma clasamentului, Fliaºiul pare a avea o misiune mai facilã

jene, disputã un derby oltenesc
cu Minerul Motru, în fief-ul gor-
jenilor.

Etapa trecutã, Municipal a fost
principala protagonistã, dupã ce a
trecut cu 1-0, la Iºalniþa, de CS
Ineu. În rest, eºecuri la limitã: Po-

dariul 1-2 la Viºina Nouã, iar Fi-
liaºi, 0-1 la Braloºtiþa cu UTA.

Punând pe tapet ºi cele în-
tâmplate în turul partidelor de
azi, Municipal ºi Filiaºi au re-
mizat 1-1, pe când Podariul a
pierdut, scor 1-2.

Astãzi debuteazã play-off-ul
primei ligi judeþene, cel mai echili-
brat meci anunþându-se cel de la
Calafat, unde gazda Dunãrea se ia la
trântã cu tiza sa din Bistreþ. În
sezonul regulat, cele douã ºi-au
împãrþit victoriile, fiecare valorifi-
cându-ºi avantajul terenului propriu,
1-0 la Calafat ºi 4-1 la Bistreþ. În
celelalte dispute, liderul CSU II ºi
Viitorul Cârcea pornesc favorite în
disputele cu Danubius Bechet ºi
Progresul Segarcea. Niciuna dintre
ele n-a rispit vreun punct în dublele
din prima parte a stagiuni. Alb-
albaºtrii au câºtigat cu 9-1 (a) ºi 4-0
(d), iar Cârcea cu 1-0 (a) ºi 3-2 (d).
Reamintim, în barajul de accedere în
Liga a III-a merge prima clasatã.

PLAY-OFF
Astãzi, ora 17:00: CS U II Craiova – Danubius Bechet, Viitorul Câr-

cea – Progresul Segarcea, Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ.
1. CSU II 10 6 3 1 32-11 21p
2. Cârcea 10 5 2 3 21-24 17p
3. Calafat 10 5 0 5 20-16 15p
4. Bistreþ 10 4 0 6 16-18 12p
5. Segarcea 10 3 2 5 16-17 11p
6. Bechet 10 3 1 6 12-31 10p

PLAY-OUT
Astãzi, ora 17:00: Recolta Ostroveni – Vânãtorul Desa, ªtiinþa Malu

Mare – ªtiinþa Celaru. Unirea Leamna stã.
1. Leamna 8 6 1 1 19-8 19p
2. Ostroveni 8 5 1 2 21-15 16p
3. Malu Mare 8 3 1 4 19-19 10p
4. Celaru 8 3 0 5 18-20 9p
5. Desa 8 1 1 6 15-30 4p

LIGA A IV-A

DIGI SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Liga I: U Cluj – CFR

Cluj.
DIGI SPORT 2
17:00 – MOTO GP – FP1 – Marele Pre-

miu al Americilor / 20:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Charleston, în SUA: ziua a 5-a.

DIGI SPORT 3
17:00, 18:45, 20:30 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã, play-off: U-BT Cluj – BC
Mureº, Steaua CSM – CSM Oradea, CSU
Asesoft Ploieºti – BC Timiºoara / 22:15 –
MOTO GP – FP2 – Marele Premiu al Ameri-
cilor.

DOLCE SPORT
20:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã,

finala, meci 1: ACS Sepsi SIC – CS Munici-
pal Târgoviºte / 3:00 – BASCHET NBA:

SCM U Craiova n-a avut nici o ºansã
în tentativa de a produce surpriza ºi de
a se califica în finala Cupei României,
capotând miercuri, în final-four-ul de
la Cheile Grãdiºtei, fãrã sã câºtige vre-
un set în compania campioanei Tomis
Constanþa, scor 20-25, 16-25, 19-25.

Pentru craioveni urmeazã acum fi-
nala micã a Diviziei A1 cu Dinamo, for-
maþie care a ratat la rându-i prezenþa în
ultimul act al Cupei, 2-3 cu Munipal
Zalãu. Se joacã dupã sistemul cel mai
bun din 5 meciuri, iar primele douã în-
cleºtãri vor avea loc la Polivalenta din
Bãnie, în 18 ºi 19 aprilie.

VOLEI (M) – CUPA ROMÂNIEI – SEMIFINALE – O SINGURÃ MANªÃ

Bãieþii lui Pascu, fãrã replicã în faþa campioanei
SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Houston – San Antonio.
DOLCE SPORT 2
18:15 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã,

finala locurile 3-4, meci 2: Universitatea
Alba-Iulia – ICIM Arad.

EUROSPORT
14:00 – FOTBAL – Liga de tineret UEFA

/ 16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în
Spania / 18:15 – FOTBAL – Liga de tineret
UEFA / 22:00 – BOX – Galã în Germania.

EUROSPORT 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Kato-

wice, în Polonia: ziua a 5-a / 2:00 – FOT-
BAL SUA – MLS: FC Dallas – Colorado
Rapids.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga I: U Cluj – CFR

Cluj.

SERIA 3
Astãzi, ora 17:00: CS PODARI – Argeºul Piteºti, CS Afumaþi – Atle-

tic Bradu, Urban Titu – Viºina Nouã, Chindia Târgoviºte – Concordia
Chiajna II, Dinicu Golescu Câmpulung – Astra II, Inter Clinceni – Spor-
ting Roºiori, CS ªtefãneºti – FCM Târgoviºte.
1. Chindia 38 8. Viºina N. 23
2. Argeºul 35 9. Roºiori 22
3. Afumaþi 34 10. Dinicu G. 22
4. Chiajna II 31 11. Bradu 19
5. ªtefãneºti 28 12. FCM Târg. 18
6. Titu 24 13. PODARI 16
7. Clinceni 23 14. Astra II 13

SERIA 4
Astãzi, ora 17:00: Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – VIITORUL

MUNICIPAL CRAIOVA, Minerul Motru – CSO FILIAªI, CS Ineu –
Pandurii II, ªtiinþa Turceni – Naþional Sebiº, UTA Bãtrâna Doamnã –
Millenium Giarmata. FC Hunedoara stã, în timp ce Vulturii Lugoj va
câºtiga cu 3-0 la “masa verde” disputa cu Minerul Mehedinþi – formaþie
retrasã din campionat.
1. UTA* 39 8. Hunedoara 19
2. Sebiº 37 9. Ineu* 19
3. Nuova M.* 32 10. Motru* 15
4. Vulturii 29 11. Turceni* 12
5. Giarmata 27 12. V.M. CRAIOVA 11
6. FILIAªI 25 13. Mehedinþi 8
7. Pandurii II 25

* - un joc mai puþin.
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 24 18 2 4 45-14 56
ASA 25 15 7 3 35-14 52
Craiova 25 12 9 4 31-23 45
Petrolul 24 12 7 5 34-17 43
Astra 24 10 9 5 37-18 39
Dinamo 25 10 6 9 35-34 36
Viitorul 25 9 8 8 34-33 35
Botoºani 25 9 7 9 28-30 34
CSMS Iaºi 25 8 7 10 24-29 31
Pandurii 24 7 7 10 29-32 28
FC Braºov 24 7 7 10 25-33 28
Chiajna 25 5 12 8 26-32 27
Gaz Metan 25 5 9 11 22-31 24
„U” Cluj 25 5 8 12 22-36 23
Rapid 25 5 7 13 13-30 22
Ceahlãul 24 4 7 13 18-42 19
CFR Cluj 25 12 6 7 30-18 18
Oþelul 25 2 9 14 9-34 15

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 25-a

„U” Craiova – „U” Cluj 3-0
Au marcat: Bawab 23, Nuno Rocha 43, 71.

CFR Cluj – Oþelul 1-0
A marcat: Tade 57.

CSMS Iaºi – Dinamo 1-0
A marcat: Bole 20.

FC Botoºani – Concordia 3-0
Au marcat: Vaºvari 48, Roºu 56, Hadnagy 74.

Viitorul – Gaz Metan 1-0
A marcat: Bonilla 71.

Rapid – ASA 1-2
Au marcat: Sãpunaru 88 / Hora 70, Manolov 78.

Meciurile FC Braºov – Ceahlãul, Pandurii – Astra ºi Steaua –
Petrolul s-au jucat asearã.

Universitatea Craiova a plecat ieri spre Târgu Mureº,
via Sibiu, în perspectiva jocului de mâine cu ASA,
considerat de Emil Sãndoi este un derby al podiumu-
lui ºi totodatã unul al echipelor nou promovate. „Va fi
un joc interesant, prin prisma a ceea ce au arãtat cele
douã formaþii în acest campionat. Este un derby între
douã echipe nou-promovate, dar mai cu seamã un
derby de podium. ASA a pierdut doar douã puncte în
retur, fiind neînvinsã acasã în acest campionat. De
asemenea, noi nu am mai pierdut de 19 meciuri  iar în
deplasare tot în retur am înregistrat 3 victorii ºi un
egal ASA a arãtat ºi în Giuleºti cã are maturitate în
joc, cã ºtie sã speculeze greºelile adversarului, au mulþi
jucãtori valoroºi ºi o atmosferã bunã în lot. Le-au lip-
sit Mureºan ºi N’Doye în ultimele meciuri, iar acest
lucru nu s-a vãzut în jocul lor, fiindcã au jucãtori în
lot de aceeaºi valoare. Suntem însã încrezãtori cã
putem continua parcursul bun, am discutat cu jucã-
torii despre importanþa acestui meci ºi dacã vom câº-
tiga putem intra în lupta pentru locul secund” a decla-
rat tehnicianul Craiovei.

Sãndoi spune cã este prematur sã se vorbeascã
despre titlu în Bãnie: „Ne grãbim când vorbim de
titlu la Craiova, trebuie sã rãmânem realiºti ºi sã ne
concentrãm pe actuala stagiune, fiindcã putem ter-
mina pe un loc cât mai bun, iar acesta ar aduce bani
importanþi pentru bugetul clubului. Vom vedea ce se
va întâmpla în varã, noi avem în vizor mai mulþi
jucãtori buni din campionatul nostru, dar sã vedem
ce putem aduce”.

Bãluþã: „E cea mai dificilã deplasare”
Mijlocaºul Alexandru Bãluþã spune cã la Târgu

Mureº va fi cea mai dificilã deplasare din retur, con-
tra unei echipe cu mare experienþã: „ªtim ce meci ne
aºteaptã la Târgu Mureº. Nu ne va fi uºor, probabil
este cea mai dificilã deplasare. Vom întâlni o echipã
cu experienþã care, ca ºi noi, trece printr-o perioadã
bunã. Ne dorim sã revenim în Bãnie cu punct sau, de

Liga I – etapa a 26-a
„U” Cluj – CFR Cluj, astãzi, ora 20
Concordia – CSMS Iaºi, mâine, ora 14
ASA – „U” Craiova, mâine, ora 16.30
Dinamo – Rapid, mâine, ora 19
FC Braºov – FC Botoºani, duminicã, ora 17
Astra – Steaua, duminicã, ora 19.30
Oþelul – Pandurii, luni, ora 15.30
Ceahlãul – Gaz Metan, luni, ora 18
Petrolul – Viitorul, luni, ora 20.30

Antrenorul Universitãþii CraiovaAntrenorul Universitãþii CraiovaAntrenorul Universitãþii CraiovaAntrenorul Universitãþii CraiovaAntrenorul Universitãþii Craiova
spune cã echipa este motivatãspune cã echipa este motivatãspune cã echipa este motivatãspune cã echipa este motivatãspune cã echipa este motivatã
înintea derby-ului de podiumînintea derby-ului de podiumînintea derby-ului de podiumînintea derby-ului de podiumînintea derby-ului de podium
cu ASA Tg. Mureºcu ASA Tg. Mureºcu ASA Tg. Mureºcu ASA Tg. Mureºcu ASA Tg. Mureº

ce nu, cu puncte. Nu ne intereseazã dacã prin rezul-
tatele noastre avantajãm sau nu alte echipe, ci vrem
sã pãstrãm seria de invincibilitate ºi sã urcãm cât mai
mult în clasament. Este o performanþã ceea ce am
fãcut pânã acum, dar trebuie sã rãmânem cu picioa-
rele pe pãmânt, sã muncim la fel, iar la final sã fim pe
podium”.

Bãluþã spune cã este motivat de indicaþiile perma-
nente ale lui Sorin Cârþu, acesta declarând cã aºteaptã

mai mult de la mijlocaºul sãu, fiindcã are calitãþi. „Îmi
place sã joc în bandã, ºi pe dreapta ºi pe stânga. Sunt
mulþumit de evoluþiile mele de pânã acum, dar e loc ºi
de mai bine. M-am obiºnuit cu criticile lui nea Sorin,
sunt bine-venite, chiar mã ambiþioneazã”. Jucãtorul
de 22 de ani Alexandru Bãluþã este încrezãtor în posi-
bilitãþile lotului actual cã se poate implica în lupta la
titlu în sezonul urmãtor: „În sezonul viitor vrem sã
avem aceleaºi rezultate ºi în aceste condiþii de ce sã
nu trage la titlu? La ce lot avem acum, nu aº aduce
niciun jucãtor“.

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”

Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:Sãndoi:
„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº„La Târgu Mureº

luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”luptãm pentru locul 2”


