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Sâmbãtã, 22 septembrie, poliþiºti din cadrul
Serviciului Rutier Dolj ºi Biroului Rutier Cra-
iova au fost prezenþi în parcãrile magazinelor
„Lidl” din Craiova. Oamenii legii i-au învãþat
pe cei mici cum sã aibã singuri grijã de ei, ca
pietoni în trafic, în cadrul unor lecþii interacti-
ve dedicate copiilor cu vârsta între patru – zece
ani. În prima parte, poliþiºtii le-au explicat ce-
lor mici noþiuni teoretice, de la semnificaþia fie-
cãrui semn de circulaþie pânã la informaþii pri-
vind siguranþa lor. Este al VI-lea an consecu-
tiv, în care Poliþia Românã ºi „Lidl” sunt în
parteneriat, campania naþionalã fiind denumi-
tã „Verde la educaþie pentru circulaþie”.
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Spitalul Regional se va construi, aºa cum
s-a stabilit, pe terenul aflat pe centura de nord
a Craiovei. Autoritãþile locale au întocmit
PUZ-ul pentru suprafaþa pe care urmeazã sã
fie ridicat ºi îl supun spre aprobare consilie-
rilor municipali. Dupã ce va fi votat de aleºii actualitate / 3
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locali, se considerã cã amplasamentul a fost
bãtut în cuie, astfel cã documentaþia urba-
nisticã va fi trimisã cãtre CNI, finanþatorul
acestei investiþii.

Cã viaþa fiecãruia dintre noi, ne place sã cre-
dem, uneori, poate constitui materialul epic al
unui roman, care nu s-a mai scris, este neîndo-
ielnic o realitate. Lustruitã îndelung sau nu,
exprimarea respectivã, nici nu mai are impor-
tanþã. Fiindcã, oricum, viaþa bate sistematic
filmul. Povestea de faþã este despre un om,
care reuºeºte deplin, finalmente, în viaþã, dupã
ce s-a aflat o vreme pe marginea prãpastiei ºi
prãbuºirea pãrea iminentã. Numele lui: Iancu
Costel, cunoscut sub apelativul peiorativ de
„Dom Costel”. Fusese în tinereþe în Austria
ani buni, rãmãsese dintr-o delegaþie de spor-
tivi înainte de ’89, detaliu fãrã mare relevan-
þã, revenise apoi în þarã, în cãutarea unui rost
ºi a unor belele, în care a intrat, poticnindu-se,
ºi din imprudenþa sa ºi din dorinþa vindicativã
a altora, deºi lucrurile stãteau întrucâtva alt-
fel. Nu ºi-a pierdut nãdejdea ºi rând pe rând
toate instanþele (de fond, recurs, apel), l-au
gãsit nevinovat de ceea ce i se pusese pe umeri.
La 15 noiembrie 2011 Înalta Curte de Casaþie

ºi Justiþie l-a achitat definitiv ºi
irevocabil, pe cel care de-a lun-
gul scandalului o presã avidã de
sânge îl credea prãbuºit. Pierdu-
se nu puþini ani din viaþã.
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«Filarmonica „Oltenia” continuã
în mod excepþional stagiunea 2017-
2018, „Muzica uneºte”, Anul Cen-
tenarului Marii Uniri culminând în
ziua de 1 decembrie. 7 concerte, în
care vor evolua 6 dirijori ºi 17 so-

Concert pentru pian susþinut de Sînziana Mircea, în deschidere!

În Anul Centenarului Marii Uniri, Filarmonica „Olte-
nia” va continua stagiunea „Muzica uneºte” 2017-2018

(partea a II-a) cu 7 concerte, în care vor evolua 6 dirijori
ºi 17 soliºti. Deschiderea oficialã va avea loc vineri, 5

octombrie 2018, ora 19.00, cu Concertul nr. 5 în Mi bemol
major pentru pian ºi orchestrã, op. 73 de Ludwig van
Beethoven. Solista serii va fi Sînziana Mircea, unul

dintre cei mai valoroºi pianiºti români din tânãra genera-
þie, iar la pupitrul dirijoral se va afla Walter Attanasi

(Italia), dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Filar-
monicii „Oltenia”. Programul va mai include o primã

audiþie – „Telos” de George Balint, ºi Simfonia nr. 6 în Si
minor, op. 74, „Patetica”, de Piotr Ilici Ceaikovski.

Pianista Sînziana Mircea este unul dintre cele mai promiþãtoare talente ale
tinerei generaþii, artistã care îºi construieºte cu minuþiozitate, pasiune ºi tena-
citate cariera începutã încã din anii studiilor liceale, la Bucureºti. A obþinut
diploma de licenþã cu calificãri maxime la Hochschule fur Musik und Tanz Kln
(Germania). A urmat acest
curs, obþinând o diplomã de
masterat la ªcoala de Muzi-
cã ºi Dramã Guildhall, Lon-
dra (Marea Britanie), cu prof.
Ronan O’Hora, cu o bursã
generoasã oferitã de Stein-
way & Sons UK. De aseme-
nea, a studiat la Accademia
Pianistica Imola (Italia) cu
prof. Boris Petrushanski.
Pianista Sînziana Mircea dis-
pune de o bogatã experien-
þã scenicã dobândita în Eu-
ropa, Statele Unite ale Ame-
ricii ºi Japonia. Un eveni-
ment important în cariera ei
a fost recitalul de debut de
la Carnegie Hall, un „sold
out” din noiembrie 2016,
când publicul a ovaþionat-o
în picioare minute în ºir.

liºti, dau viaþã unor capodopere
universale, printre care douã vocal-
simfonice – „Requiem” de Verdi ºi
„Missa în Si minor” de Bach –,
aºteptate cu nerãbdare de publicul
meloman», se precizeazã într-un
comunicat de presã al instituþiei.

Pe lângã soliºtii invitaþi sã con-
certeze pe scena Filarmonicii craio-
vene, majoritatea români, stagiunea
„Muzica uneºte” propune în fiecare
vineri seara o piesã româneascã, de
multe ori în primã audiþie. Dirijorii
invitaþi vin din Italia, Spania, Olanda
– Walter Attanasi, Gian Luigi Zam-
pieri, Antonio Momblant, Theo Wol-

ters. Stagiunea va continua apoi, dupã
jumãtatea lunii noiembrie, cu cea de-
a 45-a ediþie a Festivalului Internaþi-
onal „Craiova Muzicalã”, iar în de-
cembrie, cu mai multe concerte de-
dicate sãrbãtorilor de iarnã.

Bilete la cele 7 concerte pot fi
achiziþionate de la Agenþia Filarmo-
nicii „Oltenia”, din Calea Unirii nr.
16 (tel. 0251.414.698), deschisã
zilnic între orele 10.00-18.00. Costã
30 lei ºi 15 lei pentru elevi, studenþi,
pensionari. Melomanii îºi pot achi-
ziþiona ºi abonament: 140 lei la preþ
întreg ºi 70 lei la preþ redus.

MAGDA BRATU

În perioada 1953-1961, lucrea-
zã ca profesor de limba ºi litera-
tura românã la Liceul ,,Traian” din
Drobeta Turnu Severin, apoi, în-
tre 1961-1963, devine asistent,
lector, la Facultatea de Filologie a
Institutului Pedagogic din Craio-
va. Susþine concurs ºi este admis
ca lector dr.la Universitatea cra-
ioveanã. În anul 1970, îºi susþine
teza de doctorat la Universitatea
din Bucureºti, cu tema Gheorghe
Asachi - viaþa ºi opera, avându-l
ca profesor coordonator, pe re-
putatul Dumitru Micu. Tot prin
concurs, în 1972, devine confe-
renþiar la Universitatea din Craio-
va, ca mai târziu sã fie profesor
universitar doctor la Facultatea de
Litere a aceleeaºi universitãþi.

George Sorescu s-a hotãrât sã-
ºi punã ,,Aripi în timp,”  a trudit,
o viaþã, deloc scurtã, cu seriozi-
tate ºi devotament, pe brazda cu-

George Sorescu, o viaþã în slujba cuvântului
Nãscut la 23 septembrie,1927, în comuna Bulzeºti, judeþul
Dolj, fiind cel de-al treilea copil, din cei ºase, ai familiei
Nicolina ºi Stefan I. Sorescu, George Sorescu ºi-a fãcut

studiile primare ºi gimnaziale în comuna natalã, apoi pe cele
liceale, în Bucureºti ºi Craiova, la Liceul ,, Fraþii Buzeºti”.

În anul 1949, devine student la Facultatea de Litere din
Bucureºti, fiind coleg cu nume sonore din literatura românã.
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- L-am întrebat pe Popescu dacã are
rude mai îndepãrtate ºi mi-a zis cã-l
are pe fratele lui care e în Canada.
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vântului. Volumele sale de poe-
zie, prozã, studiile ºi referinþele
critice se adaugã celor 30 de vo-
lume, îngrijite ºi adnotate de
Domnia –Sa, din creaþia postu-
mã a fratelui sãu, scriitorul Ma-
rin Sorescu, toate acestea fiind
o dovadã grãitoare a interesului
ºi dragostei faþã de literaturã, de
culturã în general.

Numeroasele volume de versuri,
,,Întoarcerea Euridicei-1970”,
,,Desen sonor” - 1978 ºi ,,Aripi în
timp”-1994, împreunã cu celelalte
studii ºi articole publicate în revis-
te de prestigiu din þarã, ,,Convor-
biri Literare”, ,,Literatorul”, ,,To-
mis”, ,,Ramuri” etc, constituie o
mãrturie vie a unei vieþi închinate
Creaþiei întru cuvânt.

Dumitru Micu, în prefaþa volu-
mului ,,Aripi în timp”, avea sã schi-
þeze, extrem de bine, natura poe-
ziei sale: ,, Tradiþionalistã, într-un

stil complet modernizat, fãrã nici
o urmã a cliºeelor proprii tradiþio-
nalismului din perioada interbelicã,
e normal ca poezia lui George So-
rescu sã-ºi aibã principala sursã în
climatul sufletesc al copilãriei ru-
rale, al ambianþei familiale, þãrã-
neºti. Leagãnul ei mitologic e Lunca
Soreºtilor”.

De asemenea, George Sorescu
s-a afirmat ºi în domeniul criticii
ºi istoriei literare. Volumele
,,Gheorghe Asachi- viaþa ºi ope-
ra”, 1970, ,,Structuri erotice în
poezia românã”, 1982, ,,Scriitori
români, 1830-1870”, ,,Sinteze li-
terare”, 1991, ,,Neliniºtea esenþe-
lor”, 1996, ºi ,,Neodihna vãmilor”,
1994, sunt cea mai grãitoare do-
vadã în acest sens.

Poet, prozator, istoric ºi critic
literar, traducãtor, rafinat cunos-
cãtor al limbilor latinã, italianã, spa-
niolã ºi francezã, George Sorescu
este mereu preocupat de marile cul-
turi universale, de vechile mitolo-
gii, ale cãror înrâuriri se gãsesc în
creaþiile sale.

Este membru titular al Uniunii
Scriitorilor din România încã din
anul 1980 ºi de asemenea, laureat
al Academiei Române. Primeºte
mai multe premii literare: Premiul
Uniunii Scriitorilor, Premiul ,,Ma-
rin Sorescu” al Academiei Româ-

ne, ,,pentru ecoul de duratã al nu-
melui, pentru pãstrarea ºi folosi-
rea întregului instrumentar al poe-
ziei, prozei ºi criticii soresciene”.

Cu o memorie ºi o energie ine-
puizabile, în pofida celor 91 de
ani, pe care, iatã, îi împlineºte, cu
demnitate, mâine, 23, septembrie,
George Sorescu continuã sã stea
ore în ºir la biroul sãu din Calea
Bucureºti, dorind, cu înverºuna-
re, sã ducã la bun sfârºit publica-
rea manuscriselor fratelui sãu de-
cedat. Descifreazã, uneori chiar
cu lupa, pune cap la cap cuvinte
ºi e mândru cã a reuºit sã contri-
buie la salvarea ºi tipãrirea volu-
melor genialului frate: ,,Versuri
inedite”, 2002, 2012, ,,Sãgeþi
postume”, 2002, ,,Parodii. Fabu-
le. Epigrame”, 2003, ,,Prozã scur-
tã”, 2003, ,,Sonete inedite”, 2005,
,,Cronici literare”, 2004, ,,Cronici
dramatice”, 2005, ,,Poezii popu-
lare”, 2013, ,,Jurnale ”- ºapte vo-
lume, 2006-2014, ,,Scrisori ºi do-
cumente inedite”, ºase volume,
,,Configurãri grafice”, 2009-2013.
Acum lucreazã la cel de-al optu-
lea jurnal al lui Marin Sorescu ºi
la alte câteva volume ce urmeazã
a vedea lumina tiparului.

Prin urmare, George Sorescu,
o viaþã, în slujba cuvântului!

BEATRICE SILVIA SORESCU
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Administraþia localã a acordat,
în ultima perioadã, o grijã deosebi-
tã faþã de stadiul lucrãrilor de re-
paraþii strãzi.

Domeniu prioritar pentru Pri-
mãria Craiova, infrastructura ru-
tierã a fost abordatã de edilii cra-
ioveni prin lucrãri ample care vor
continua ºi în perioada imediat ur-
mãtoare. Astfel, în aceastã varã s-
au reparat strãzi intens circulate
precum Pãltiniº, Potelu ºi zone în-
tregi de cvartaluri de blocuri din
Valea Gangului ºi Lãpuº. “Doar în
acest an s-a asfaltat o suprafaþã
de 154.374 metri pãtraþi de strãzi
ºi parcãri ºi 13.414 metri pãtraþi
de trotuare. Din anul 2014, de
când a început contractul cadru
ºi pânã acum s-au asfaltat peste
un milion de metri pãtraþi de strãzi
ºi parcãri ºi aproape 300.000 me-
tri pãtraþi de trotuare”, menþionea-
zã Mihail Genoiu, Primarul Muni-
cipiului Craiova.

Infrastructura rutierã, o prioritate pentru
Primãria Craiova

De asemenea, s-a dat ordinul
de începere a proiectãrii pe 20
strãzi din contractul cadru de mo-
dernizare a celor 87 de strãzi ºi
alei ce vor avea asfalt în urmãto-
rii 3 ani. Proiectarea are termen
30 zile, iar dupã verificare, se vor
obþine autorizaþiile de construcþie
ºi va începe efectiv lucrarea. Pri-
mele ºantiere vor fi deschise chiar
în acest an, strãzile avute în ve-
dere fiind: Carpenului, Rãºinari,
Fermierului, Micºunele, Trifoiu-
lui, Drumul Fabricii, Hârºova,
Rãchitei, Fermei, Grãdinari, Mã-
cinului, Porumbului, Vrancei,
Homer, Corcova, Marinei, Ecou-
lui, Livezi, Olteniþa, Ogorului. “Pe
toate aceste strãzi nu a fost nici-
odatã turnat asfalt, iar pentru une-
le din ele, cum ar fi Fermierului
ºi Carpenului, este prevãzutã ºi
introducerea canalizãrii, atât plu-
vialã cât ºi menajerã“, a precizat
primarul Municipiului Craiova.

Consilierii municipali voteazã, în
ºedinþa de joi, proiectul de hotãrâ-
re privind amplasamentul viitoru-
lui Spital Regional ce urmeazã sã
fie construit la Craiova, simultan
cu cele din Iaºi ºi Cluj. Dupã ce s-
a vorbit ºi s-a stabilit unde va fi
poziþionatã aceastã unitate medica-
lã, care va fi cea mai mare din re-
giune, acesta constituie primul pas
concret în privinþa reglementãrii
urbanistice a investiþiei. Concret,
municipalitatea propune acum tre-
cerea în intravilanul oraºului a douã
suprafeþe de teren – parcelele 162
ºi 164 – care sunt situate pe cen-
tura de nord a Craiova (tarlaua
18). În total, este vorba de o întin-
dere de aproximativ 270.000 de

Spitalul Regional se va construi, aºa cum
s-a stabilit, pe terenul aflat pe centura de
nord a Craiovei. Autoritãþile locale au întoc-
mit PUZ-ul pentru suprafaþa pe care urmea-
zã sã fie ridicat ºi îl supun spre aprobare con-

silierilor municipali. Dupã ce va fi votat de
aleºii locali, se considerã cã amplasamentul
a fost bãtut în cuie, astfel cã documentaþia
urbanisticã va fi trimisã cãtre CNI, finanþa-
torul acestei investiþii.

metri pãtraþi (27 de hectare), con-
form mãsurãtorilor, care, aºa cum
prevede proiectul de hotãrâre, vor
fi trecute în intravilanul oraºului
Craiova, pentru a putea gãzdui
construcþii.

Proprietarii de terenuri
nu au ridicat obiecþii

În documentaþia elaboratã pen-
tru municipalitate de SC Expert
Design Bam S.R.L din Craiova, se
precizeazã cã terenul respectiv se
afla pânã acum în extravilanul ora-
ºului ºi era încadrat, conform
PUG-ului din anul 2000, la cate-
goria de folosinþã curþi – construc-
þii. Arhitecþii spun cã, pentru în-
cadrarea în noul PUZ, s-au res-

pectat toate procedurile cerute de
lege, în sensul cã au fost notifi-
caþi de cãtre Primãria Craiova, în
calitate de beneficiar al spitalului,
toþi proprietarii parcelelor impli-
cate. Acestora li s-au transmis,
potrivit autoritãþilor, adrese prin
poºtã ºi le-a fost adusã la cunoº-
tinþã posibilitatea ca, într-un ter-
men de 25 zile, sã vinã cu even-
tuale observaþii sau propuneri. La
expirarea acestui termen, autori-
tãþile spun cã nu au primit nici
mãcar o observaþie din partea
acestora, introducerea în intravi-
lan având astfel drum liber.

OMV Petrom ºi-a dat acordul
Cu excepþia unui singur aviz,

cel de la Ministerul Dezvoltãrii Re-
gionale, care este în curs de so-
luþionare, autoritãþile locale susþin
cã au fost obþinute toate celelalte
avize. Inclusiv cel de la Ministe-
rul Culturii, dat fiind faptul cã, în
documentaþia studiatã, se preci-
zeazã cã terenul este „afectat de
zona de protecþie sit arheologic
“Brazda lui Novac”. De aseme-
nea, o problemã ºi mai mare pe
care a ridicat-o iniþial acest teren

a fost ºi faptul cã era traversat de
douã conducte  OMV Petrom ac-
tive. Autoritãþile însã spun cã s-a
discutat cu reprezentanþii OMV,
care ºi-au dat acordul favorabil de
folosire a terenului. În plus, do-
cumentaþia este însoþitã, mai spun
autoritãþile locale, ºi de un studiu
geo-tehnic, care a fost întocmit
pentru aceastã suprafaþã de teren
în anul 2017.

LAURA MOÞÎRLICHE

În perioada 19 – 21 septem-
brie, la Mioveni (jud. Argeº),
a avut loc faza naþionalã a ce-
lei de a VII-a ediþii a competi-
þiei „Descarcerare ºi Acorda-
re a Primului Ajutor Calificat”,
la care au participat echipaje
de pompieri militari din 13 ju-
deþe din România, dar ºi din
Rebublica Moldova, precum ºi
de la Facultatea de Pompieri a
Academiei de Poliþie „Alexan-
dru Iona Cuza” din Bucureºti
ºi de la ªcoala de subofiþeri
pompieri ºi protecþie civilã de
la Boldeºti (jud. Prahova). În
cadrul concursului, fiecare
echipã a avut de rezolvat sce-
narii simple ºi complexe, care au pus în evi-
denþã competenþele profesionale dobândite:
descarcerarea unei persoane aflate într-un
autovehicul, ca urmare a unui accident ru-
tier; acordarea primului ajutor calificat. Ar-
bitrajul a fost asigurat de cãtre experþi strãini

În ultimele zile, sub coordonarea Serviciu-
lui de Ordine Publicã Dolj ºi cu sprijinul de
specialitate al Compartimentului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii, poliþiºtii doljeni au
efectuat activitãþi de prevenire a delincvenþei
juvenile ºi a victimizãrii minorilor, în cadrul
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar. Com-
portamentele specificei delincvenþei juvenile
sunt variate, de la chiul de la ºcoalã, vulgari-
tate în limbaj (mai puþin grave) pânã la furt,
fugã de acasã, violenþã (grave). Astfel , 126
de instituþii ºcolare au fost vizate, pe lângã

Echipajul ISU Dolj, primul în þarã, la „Descarcerare”
ºi de specialiºti ai Inspec-
toratului General pentru
Situaþii de Urgenþã. Locul
I a fost obþinut de cãtre
echipajul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj,
la „Descarcerare din au-
tovehicule”. „A fost vor-
ba despre o competiþie de-
spre reacþia rapidã ºi pro-
fesionistã în cazul unei mi-
siuni de salvare, care are
urmãri imediate ºi vizibile
în viaþa semenilor noºtri.
Cele 25 de echipaje înscri-
se în competiþia naþionalã
a salvatorilor au participat

la probe intense ºi ne mândrim cu locul I
obþinut de cãtre echipajul nostru”, a preci-
zat lt.col.  Florin Cocoºilã, purtãtor de cu-
vânt al Inspectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã „Oltenia” al judeþului Dolj.

CRISTI PÃTRU

Acþiuni pentru combaterea delincvenþei juvenile
sfaturile acordate fiind abordate ºi sub-
iecte referitoare la siguranþa în mediul
online ºi pericolele care pot apãrea când
minorii se deplaseazã neînsoþiþi pe stra-
dã. În acest sens, s-au prezentat ºi ca-
zuri în care au fost depistaþi elevi care
lipseau nejustificat de la cursuri ºi care
au fost prezentaþi conducerilor instituþii-
lor de învãþãmânt, pentru adoptarea mã-
surilor disciplinare aferente. Au fost ve-
rificate ºi sistemele de securitate din ca-
drul ºcolilor , precum ºi modul în care

funcþioneazã localurile de alimentaþie publicã
din zona unitãþilor de învãþãmânt. Un caz apar-
te a fost descoperit la Filiaºi, unde un elev în
cls. a V-a nu s-a prezentat la cursuri în pe-
rioada 10 – 20 septembrie. În urma verificã-
rilor, s-a stabilit cã mama acestuia, în vârstã
de 43 de ani, care îl avea în îngrijire, l-a îm-
piedicat sã meargã la ºcoalã. Poliþiºtii i-au în-
tocmit acesteia dosar penal pentru comiterea
infracþiunii de „împiedicarea accesului la în-
vãþãmântul general obligatoriu”.

CRISTI PÃTRU
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Lider la LAPAR Dolj
Liga Asociaþiilor Producãtori-

lor Agricoli din România (LAPAR)
este o federaþie neguvernamenta-
lã la nivel naþional, preocupatã de
stabilitatea politicilor care vizeazã
acest sector, reprezentând intere-
sele producãtorilor agricoli, sta-
bilite prin hotãrâri proprii ºi ale or-
ganizaþiilor profesionale compe-
tente, în relaþiile cu organele ad-
ministraþiei centrale, cu alte aso-
ciaþii ºi federaþii interne ºi inter-
naþionale. În Dolj, LAPAR are în
jur de 70 de membri, ce adminis-
treazã cu aproximaþie circa
80.000 ha. Îl are în fruntea ei pe

Iancu Costel, de mai mulþi ani.
LAPAR nu este, în opinia acestu-
ia, ceea ce ar putea fi, dar asta
este situaþia. Cum Camerele Agri-
cole s-au nãscut moarte, deºi „ge-
staþia” a fost lungã, LAPAR Dolj
ar putea constitui forma asociati-
vã viabilã, aptã sã devinã, între
altele, partener de discuþie pentru
Ministerul Agriculturii ºi pentru
entitãþi similare din þãrile membre
ale UE. Dar cine ºtie, deºi Iancu
Costel, hârºit de acum, de atâtea
încercãri ºi infecunde dialoguri,
nu îºi face mari iluzii.

Cã viaþa fiecãruia dintre noi, ne place sã credem,
uneori, poate constitui materialul epic al unui ro-
man, care nu s-a mai scris, este neîndoielnic o rea-
litate. Lustruitã îndelung sau nu, exprimarea res-
pectivã, nici nu mai are importanþã. Fiindcã, ori-
cum, viaþa bate sistematic filmul. Povestea de faþã
este despre un om, care reuºeºte deplin, finalmen-
te, în viaþã, dupã ce s-a aflat o vreme pe marginea
prãpastiei ºi prãbuºirea pãrea iminentã. Numele lui:
Iancu Costel, cunoscut sub apelativul peiorativ de
„Dom Costel”. Fusese în tinereþe în Austria ani
buni, rãmãsese dintr-o delegaþie de sportivi înain-
te de ’89, detaliu fãrã mare relevanþã, revenise apoi
în þarã, în cãutarea unui rost ºi a unor belele, în
care a intrat, poticnindu-se, ºi din imprudenþa sa ºi

Centro-Trans Padea: Agriculturã
intensivã ºi de mare randament

Exploatarea agricolã e compactã
ºi mãsoarã, cum spuneam, circa
900 ha. Este una de mãrime me-
die, la nivelul Doljului, dar tehno-
logizatã ca puþine altele. Are un sin-
gur inginer tehnolog, trei... meca-
nizatori de mare calificare ºi ºase
paznici, ce brãzdeazã zi ºi noapte,
în jeep-uri moderne, cu GPS-uri
pe bord, întreaga moºie. Însuºi
Iancu Costel este absolvent al Fa-
cultãþii de Agriculturã, cu practicã
autenticã ºi prelungitã în produc-
þie. Dotarea fermei este una de
excepþie, cu utilaje super-perfor-

mante (tractoare puternice, plu-
guri, semãnãtori cu masã mare de
lucru, combine de recoltat pãioa-
se din gama John Deere, combine
de recoltat porumb, combinatoare
º.a.m.d.) cu productivitate ridica-
tã pe fiecare schimb. Orice lucra-
re agricolã, de la semãnat ºi între-
þinerea culturilor, pânã la recolta-
re, se încadreazã în maximum de
timp posibil. Pentru ca pierderile
sã fie pe cât posibil limitate. Dis-
punând de ºase silozuri, cu o ca-
pacitate de câte 1.500 tone fieca-
re, întreaga recoltã este depozitatã

corespunzãtor, pânã la desfacerea
ei. Sã lucrezi 900 de hectare cu
numai trei mecanizatori, este ade-
vãrat destoinici, policalificaþi, toþi
din Padea, este realmente o per-
formanþã care atestã gradul ridicat
de mecanizare, la care s-a ajuns ºi
graþie fondurilor europene. Sau în
primul rând datoritã acestora. Am
vãzut la lucru combinele de recol-
tat porumb, niºte mastodonþi care
concomitent cu curãþarea ºtiuleþi-
lor de boabe ºi încãrcarea acestora
în TIR-uri, tocau ºi mãrunþeau tul-
pinile de porumb spre a fi încorpo-
rate ca îngrãºãmânt organic pentru
viitoarea recoltã. Un flux continuu,
bine coordonat prin GPS, chiar din
biroul de lucru al administratoru-
lui exploatãrii agricole. Nimic fãrã
supraveghere atentã. Exigenþã de-
plinã ºi iar exigenþã.

Producþii de top
7.800 kg grâu la ha, 13.000 kg

porumb boabe la ha, 3.400 kg floa-
rea soarelui la ha, sunt producþiile
medii ale acestui an agricole, con-
siderat mai generos ca anul trecut.
Dacã nu chiar cel mai bun din ul-
timii cinci ani. Cum s-a ajuns la
ele, întrebarea e mai mult retori-
cã. Pãmântul este de o fertilitate
ridicatã, dar aºa a fost tot timpul,
ºi nu a fost suficient. Fireºte, s-
au promovat tehnologii moderne,
nu sofisticate, lucrãri de bunã
calitate, toate la momentul optim,
fertilizare, recomandatã prin bu-
letine de analizã, folosire de sã-
mânþã cu potenþial biologic garan-
tat, apoi întreþinerea corespunzã-
toare a culturilor în plinã vegeta-
þie ºi... irigaþii la timp. Iancu Cos-
tel regretã, ºi ºtie ce vorbeºte, dis-
trugerea Combinatului Chimic de
la Iºalniþa. Fiindcã procurarea în-
grãºãmintelor necesare, se face
prin firme, unele strãine, care, la
rândul lor, procedeazã la importuri.

Adicã, prin intermediari. Dacã se
poate, câþi mai mulþi la numãr.

În ce exceleazã Centro-Trans
S-ar putea vorbi de o viziune

modernã în lucrarea pãmântului,
dar aºa ceva au ºi alþii. Pe lângã
experienþa acumulatã de-a lungul
timpului. Centro-Trans are însã în-
treaga suprafaþã de teren agricol,
pretabilã la irigat, prin douã surse:
prin canalul magistral, pe care apa
vine din Dunãre, ºi Iancu Costel
salutã fãrã rezerve ceea ce a fãcut
ministrul de resort, Petre Daea, prin
promovarea Legii 133/2017, o lege
prin care s-a creat cadrul juridic
pentru acordarea gratuitã a apei fer-
mierilor pentru irigarea culturilor, ºi
„ca rezervã” propria amenajare în
cazuri de forþã majorã, prin extra-
gerea apei cu pompe puternice din
albia Jiului. Staþiile de punere sub
presiune, de pe întinderea fermei,
au fost recondiþionate ºi pãzite cu
sfinþenie. Echipamentele de irigare
constituie însã investiþia cea mai
gânditã ºi deplin pretabilã la confi-

guraþia unui teren plan ºi fertil. Raza
de bãtaie a jetului de apã, de pe
modulele de irigaþii duc apa la peste
200 de metri, încât infrastructura
aceasta este chiar „o armã la pi-
cior”, folositã atunci când plantele
resimt seceta. Totul pare decupat
din filme de prezentare a unor ex-
ploatãri agricole model din Uniunea
Europeanã. Deºi poate, în filmele
respective, e prezentat totul aºa cum
este organizatã activitatea la Cen-
tro-Trans Padea. ªi nu e deloc târ-
ziu. Suntem datori sã ne ridicãm ºi
deasupra acestui „deloc târziu”.
Cine poate sã ºtie? Limpede este
adevãrul cã, din nefericire, la foar-
te multe întâmplãri ce se petrec pe
lumea aceasta, reporterul ajunge
mereu prea târziu, dacã mai ajunge
vreodatã. Dar asemenea vorbe,
pânã una-alta, nu duc nicãieri. Cân-
tãrindu-i cu balanþa sufletului nos-
tru mândria din chip ºi privire a lui
Costel Iancu nu ne-a mirat, deloc,
când ne-a spus, într-o zi a acestei
toamne de poveste, ce avea de spus:
acesta este Costel Iancu.

din dorinþa vindicativã a altora, deºi lucrurile stã-
teau întrucâtva altfel. Nu ºi-a pierdut nãdejdea ºi
rând pe rând toate instanþele (de fond, recurs, apel),
l-au gãsit nevinovat de ceea ce i se pusese pe umeri.
La 15 noiembrie 2011 Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie l-a achitat definitiv ºi irevocabil, pe cel care
de-a lungul scandalului o presã avidã de sânge îl
credea prãbuºit. Pierduse nu puþini ani din viaþã.
Pierduse funcþia de consilier judeþean din partea
ex-PDL, pierduse – la redistribuire – postul de
senator în Colegiul Calafat, unde câºtigase detaºat
alegerile parlamentare din 2008, pierduse postul
de director general al Administraþiei Naþionale de
Îmbunãtãþiri Funciare (ANIF), de unde a trebuit sã
demisioneze, la începutul anului 2009. Din caierul

amintirilor deslânate de trecerea anilor pândesc
doar firave fire de luminã, mãrturisind o zbatere, o
speranþã deºartã, ºi un dram de noroc. Aºezate ca-
pãt la capãt, faptele au un început ºi un sfârºit, îm-
plinind o poveste, în absenþa cãreia istoria locului
ar rãmâne lipsitã de sens ºi de înþeles. Nimeni nu
putea crede, în urmã cu niºte ani, în toiul unui scan-
dal imens cu reverberaþie prelungitã, cã Iancu Cos-
tel, administratorul moºiei Centro-Trans, din Pa-
dea (comuna Drãnic), întinsã pe aproape 900 de hec-
tare, va face una din exploatãrile agricole de refe-
rinþã, nu din Dolj, ci din þarã. Circumscrisã deplin
unei noi civilizaþii a câmpiei, cum am numit-o nu
demult, care începe de la Segarcea ºi continuã spre
Sudul judeþului.

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
UNITATEA administrativ-teritorialã Terpeziþa, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 6, 9, 10 începând cu data de 26.09.2018,
pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Comunei
Terpeziþa, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.
SC ECOOROM ABI SRL cu sediul în judeþul
Dolj, Municipiul Craiova, strada Drumul Indus-
triilor, Nr.1A, titular al activitãþii : COLECTARE
ªI VALORIFICARE DEªEURI PERICULOASE ªI
NEPERICULOASE, ce se desfãºoarã în jude-
þul Dolj, Municipiul Craiova, strada Drumul In-
dustriilor, Nr.111B, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu. Informaþiile /observaþiile
privind potenþialul impact asupra mediului al
activitãþii desfãºurate poi fi consultate / de-
puse zilnic, timp de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii anunþului, la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, Nr.1, Municipiul Craiova, ju-
deþul Dolj, de luni pânã joi între orele 9.00-
14.00 ºi vineri între orele 9.00-12.00.
ªCOALA Gimnazialã Coþofenii din Faþã, cu se-
diul în judeþul Dolj, localitatea Coþofenii din Faþã,
strada Coþofenilor, nr.437, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei contractual va-
cante, pe perioadã determinatã, de profesor
matematicã „ªcoala dupa ªcoalã” ºi „ªcoala
de varã”, în cadrul proiectului „POCU/138/4/1/
115031- Comunitaria-intervenþie personalizatã
pentru reducerea marginalizãrii în comuna
Coþofenii din Faþã”, conform HG nr.286/
23.03.2011. Termenii de referinþã pentru postul
scos la concurs: a)Denumire expert: Cadru
didactic matematicã SDS; b)Numãr posturi va-
cante: 1 expert SDS; c)Condiþii specifice: -Stu-
dii superioare în domeniul matematicii- 3 ani; -
Studii de specialitate în domeniul psihopeda-
gogic -3 ani; -Cadru didactic într-o instituþie
de învãþãmânt- vechime 2 ani; -Proba scrisã
-16.10.2018, ora 10.00, probã unicã. Candi-
daþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul ªcolii Gim-
naziale Coþofenii din Faþã, din str.Coþofeni-
lor, nr.437, între 25.09.2018-08.10.2018. Re-
laþii suplimentare la sediul ºcolii, persoanã
de contact: Bicã Lorena Doriana, telefon:
0251.446.570, fax: 0251.446.570, e-mail:
scoala_cotofenii_din_fata_dolj@yahoo.com
CENTRUL MEDICAL GALAXY MED SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind activita-
tea / proiectul:  Spitalizare continuã- îngrijiri pa-
leative, ce se desfãºoarã în Craiova, str Ecateri-
na Teodoroiu nr. 1. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº,  nr.1 ,  zilnic  de luni pânã joi între
orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, pânã la data de 8.10.2018.

1.INFORMAÞII generale privind concedentul/
locatorul/vânzãtorul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, tele-
fax ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primãria Comunei Sadova, str.Craio-
vei, nr.165, cu sediul în comuna Sadova, jud-
.Dolj, cod poºtal: 207505, telf.0251.376.622,
fax: 0351.418.644, CUI: 4553437, e-mail: pri-
mariacomuneisadova@gmail.com, sado-
va@cjdolj.ro. 2.Informaþii generale privind
obiectul concesionãrii/închirierii/vânzãrii, în
special descrierea ºi identificarea bunului
care urmeazã sã fie concesionat/închiriat/
vândut: Concesionare/închiriere/vânzare_te-
renuri identificate pe raza Comunei Sadova,
judeþul Dolj, dupã cum urmeazã: Nr.crt.; Tar-
la; Parcelã; Suprafaþã (ha); Categoria; Dome-
niu public/privat; Scopul evaluãrii: 1.; T 1; P
3,4,5; 0,3285; intravilan; privat; concesiona-
re. 2.; T 112; P 4623; 0,2200; intravilan; privat;
concesionare. 3.; T 178; P 1127, 1128; 4,2000;
intravilan; privat; închiriere. 4.; T 110; P1/1;
0,3000; extravilan; privat; vânzare. 5.; T 85; P
673+673/1; 6,0000; intravilan; privat; conce-
sionare. 3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire: Documentaþia de atribuire se poate
procura de la sediul Primãriei Sadova, str.Cra-
iovei, nr.165, judeþul Dolj. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaþiei de atribuire: Documentaþia de atri-
buire se poate procura prin cerere de la se-
diul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, ju-
deþul Dolj. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciu-
lui/compartimentului din cadrul administrato-
rului/vânzãtorului, de la care se poate obþine
un exemplar din documentaþia de atribuire:
Compartimentul de achiziþii al Primãriei Sado-
va, strada Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, po-
trivit prevederilor Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr.54/2006: Preþul caietului de sar-
cini este de 400RON. Se achitã la casieria Pri-
mãriei Sadova. 3.4.Data-limitã pentru solicita-
rea clarificãrilor: 15.10.2018, ora 16.00, Primã-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
4.Informaþii privind ofertele: la sediul Primã-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
4.1.Data-limitã de depunere a oferte-
lor: 19.10.2018, ora 12.00, la sediul Primãriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: se-
diul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, ju-
deþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exem-
plar original ºi un exemplar copie. 5.Data ºi
locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã
de deschidere a ofertelor: 25.10.2018, ora
10.00, la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, nu-
mãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesiza-
rea instanþei: Secþia de contencios a Tribu-
nalului Dolj, sediul: Craiova, str.Brestei, nr.129,
judeþul Dolj, telefon/fax: 0251.410.140, e-mail:
registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmite-
rii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abili-
tate, în vederea publicãrii: 21.09.2018.

Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de con-
tact: Primãria Comunei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
cu sediul în comuna Sadova, judeþul Dolj, cod poº-
tal: 207505, telefon: 0251.376.622, fax: 0351.418.644,
CUI: 4553437, e-mail: primariacomuneisadova@-
gmail.com, sadova@cjdolj.ro. 2.Informaþii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea
ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie conce-
sionat: concesionare terenuri identificate pe raza
Comunei Sadova, judeþul Dolj, dupã cum urmeazã:
Nr.crt.; Tarla; Parcelã; Suprafaþã (ha); Categoria; Do-
meniu: 1.; T 85; P 680; 0,1000; intravilan; public. 2.; T
177; P 1124; 0,8200; extravilan; public. 3.; T 177; P
1120; 1,0000; extravilan; public. 4.; T 177; P 1119;
0,8000; extravilan; public. 5.; T 177; P 1118; 0,6500;
extravilan; public. 6.; T 177; P 1117; 2,1000; extravi-
lan; public. 7.; T 177; P 1116; 0,4500; extravilan; pu-
blic. 8.; T 177; P 1114; 3,8900; extravilan; public. 9.; T
177; P 1113; 0,1500; extravilan; public. 10.; T 177; P
1110; 1,5000; extravilan; public. 11.; T 102; P 760;
0,8000; extravilan; public. 12.; T 102; P 759; 0,6500;
extravilan; public. 13.; T 102; P 758; 0,8000; extravi-
lan; public. 14.; T 101; P 752; 1,2800; extravilan; pu-
blic. 15.; T 102; P 761,761/1; 4,0000; extravilan; pu-
blic. 16.; T 102; P 761/2; 6,12000; extravilan; public.
3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: Do-
cumentaþia de atribuire se poate procura de la se-
diul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoane-
le interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: Documentaþia de atribui-
re se poate procura, prin cerere, de la sediul Primã-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 3.2.De-
numirea ºi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului/administratorului, de la care
se poate obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire: Compartimentul de Achiziþii al Primãriei Sa-
dova, strada Craiovei, nr.165, Comuna Sadova, ju-
deþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru ob-
þinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.54/2006: Preþul caietului de sarcini este de
400RON. Se achitã la casieria Primãriei Sadova.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor:
15.10.2018, ora 16.00, Primãriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, Comuna Sadova, judeþul Dolj. 4.Informaþii
privind ofertele: la sediul Primãriei Sadova, str.Cra-
iovei, nr.165, judeþul Dolj. 4.1.Data-limitã de depune-
re a ofertelor: 19.10.2018, ora 12.00, la sediul Primã-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, Comuna Sadova, ju-
deþul Dolj. 4.2.Adresa la care trebuie depuse oferte-
le: sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, Co-
muna Sadova, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exem-
plare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un
exemplar original ºi un exemplar copie. 5.Data ºi
locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor: 25.10.2018, ora 12.00, la se-
diul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, Comuna
Sadova, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale instan-
þei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei: Secþia de con-
tencios a Tribunalului Dolj, sediul: Craiova, str.Bres-
tei, nr.129, judeþul Dolj, telefon/fax: 0251.410.140, e-
mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în ve-
derea publicãrii: 21.09.2018.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind

administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 27.09.2018, ora 14.00 la
sediul consiliului judeþean.

      ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Univer-

sitatea din Craiova în vederea organizãrii la Craiova a ”Conferinþei internaþionale de matematici aplicate ºi
metode numerice – ediþia a doua”, în perioada 19-20 octombrie 2018.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asis-
tenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate din
venituri proprii ºi din sursele bugetului propriu judeþean.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asis-
tenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate din
sumele alocate de la bugetul de stat.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Publice
Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, pe anul 2018.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Judeþene
de Pazã ºi Servicii Dolj, pe anul 2018.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe
nerambursabile primite de Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul 2018.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Muzeului Olteniei
Craiova, Muzeului de Artã Craiova, Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj ºi Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova, pe anul 2018.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambur-
sabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” pe anul 2018 pentru proiectul ”Accesul elevilor cu dizabilitãþi
la croitoria de lux”.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii suplimentare a sumei de 716 mii lei în anul 2018 pentru
contribuþia Judeþului Dolj la bugetele Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia ºi Biroului Regio-
nal pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi.

10. Proiect de hotãrâre privind alocarea sumei de 749 mii lei, ca diferenþã, pentru plata cheltuielilor de
personalul neclerical.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea achiziþionãrii produsului mãr în vederea distribuirii în cadrul Pro-
gramului pentru ºcoli al României în anul ºcolar 2019-2020 la nivelul judeþului Dolj.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii utilizãrii excedentului bugetar al anului 2017 pentru
finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare în anul 2018.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2018.
14. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã Oltenia

SA pentru a vota în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor din data de 02.10.2018 documente prevãzute
de lege.

15. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã Oltenia
SA pentru a vota în Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor din data de 02.10.2018 documente prevã-
zute de lege.

16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Judeþului Dolj în Adunarea Generalã a Asocia-
þilor Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ”Oltenia” sã susþinã ºi sã voteze unele mãsuri.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezã-
mintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

18. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul
de Administraþie al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sf. Vasile” Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafaþã de 349,82 mp situat în Craiova,
str. Eroilor, nr.58.

20. Proiect de hotãrâre privind solicitarea trecerii obiectivului de investiþii în curs de execuþie ”Bloc de locuin-
þe 201C”, situat în Craiova, cartier Craioviþa Nouã, judeþul Dolj, din domeniul privat al statului ºi din administra-
rea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj, în domeniul public al judeþului Dolj.

21. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniile public ºi privat ale judeþului Dolj, a bunurilor realizate
în cadrul proiectului ”Extinderea ºi modernizarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Dolj” ºi concesi-
onarea acestora cãtre S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.

22. Proiect de hotãrâre privind retragerea din administrare ºi darea în administrare a unui spaþiu din incinta
fostei ªcoli Speciale ”Regina Maria”, situat în municipiul Craiova. str. Nicolae Titulescu, nr.22, judeþul Dolj.

23. Proiect de hotãrâre privind diminuarea patrimoniului judeþului Dolj cu bunurile: clãdire dispensar medical
Craiova, str. Vlad Þepeº, nr.2A ºi Centrul Pentru Protecþia Plantelor Bãileºti.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al judeþului
Dolj.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Celaru privind activitãþile de eviden-
þã a persoanelor.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii tarifelor pentru utilaje ºi mijloace de transport din dota-
rea S.P.L.D.P. Dolj S.A. ºi a tarifelor pentru mijloacele auto ºi utilajele închiriate de la terþi, altele decât cele din
dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ”Programului de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate în trafic judeþean perioada 2013 – 2019 – actualizare 2018”.

28. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe
traseele Unirea - Pleniþa, Orodel - Pleniþa, Braloºtiþa – Rãcari – Filiaºi, Tatomireºti – Rãcari – Filiaºi, Brãdeºti –
Rãcari – Filiaºi, Piria – Filiaºi.

29. Diverse – interpelãri

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Loca-
lã, Secretariat.

NR. 896                                               Emisã astãzi,21.09.2018

P R E ª E D I N T E    CONTRASEMNEAZÃ

          SECRETAR

ION PRIOTEASA GHEORGHE BARBÃRASÃ

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANIVERSÃRI
Doamnei POPA
MARI la zi aniversarã
îi dorim sãnãtate, feri-
cire ºi „ La Mulþi ANI!”.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular, vând apar-
tament în cartierul
George Enescu. Tele-
fon: 0722/832.183.

CASE
Vând casã cu 4 ca-
mere, bucãtãrie, baie
+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locui-
bile, gard metalic,
fântânã, pomi fructi-
feri, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã sat Cioro-
iaºi, teren 2800 mp.
Telefon: 0765/152.614.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în co-
muna Iancu Jianu, ju-
deþul Olt – pe lângã li-
ceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în
faþã unde introduci
douã autoturisme, gard
metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ 16.500
de euro, negociabil. Te-
lefon: 0769/512.701.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 24 septembrie 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

TERENURI
Particular, vând teren
Cãpºunãrie. Telefon:
0722/832.183.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, stra-
da Mihai Eminescu, nr.
84, lãþime 12 metri, lun-
gime 70 m, vie, între
vecini. Relaþii la telefon:
0728/012.055.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

CUMPÃRÃRI
DIVERSE

Cumpãr loc de veci în
cimitirul Nord - zona
centralã. Telefon: 0722/
376.755; 0768/588.390.

AUTO
ROMÂNEªTI

Cielo 2006 - GPL, cã-
ruþ curte 2 roþi, bicicle-
tã de damã, jante alu-
miniu. Telefon: 0767/
153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat de
sport Fitness AB
Generator, nou, ne-
folosit, preþ 380 lei
negociabil. Telefon:
0723/984.309.

Vând 2 uºi metalice, ju-
mãtate geam, jumãta-
te tablã, 1,93cm/
93cm, radiator electric
Alaska - nou. Telefon:
0351/464.043

Vând polizor (flex) ca-
nal instalaþie electricã
nefolosit - la jumãtate
de preþ 250 lei Tele-
fon: 0351/401.381.

Vând motosapã G 94
B. Telefon: 0742/
153.952.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând motosapã mar-
ca BUDGET BBP
500. Telefon: 0721/
945.405.
Vând rezervor auto-
gaz pentru autoturis-
me. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fax- copiator
marca SAMSUNG
SF 5100 P. Telefon:
0721/995.405.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase plas-
tice, cãruþ carte cu
douã roþi, uºi dormi-
tor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tes-
la cu boxe, dozã nouã
de rezervã, arzãtoare
gaze,  discuri cu mu-
zicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.

Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã
de funcþionare, ma-
ºinã de spãlat
”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.

Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspi-
rator - 70 lei, saltea
copi l  -  100 lei ,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei.  Telefon:
0770/298.240.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament
3 camere - Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0770/
144.867.

Închiriez apartament
4 camere Craioviþa
Nouã, mobilat, cen-
tralã. Telefon: 0767/
850.656.

MATRIMONIALE
Pensinar 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, pentru o relaþie se-
rioasã, 55-57 ani, fãrã
obligaþii. Telefon: 0741/
467.445.

PIERDERI
Pierdut CIF seria A, nr.
128062 / 07.02.2008
pe numele VLADU
EMANUEL - GA-
BRIEL. Se declarã nul.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Spectacol era cuvântul care a
descris majoritatea duelurilor din-
tre Craiova ºi Viitorul, iar ultimul,
încheiat 3-3, a fost catalogat
drept cel mai frumos din cam-
pionatul precedent. Gicã Hagi,
primit mereu cu aplauze în Bã-
nie, a surprins cu Ciobanu ºi Lima
în formula de start, unde erau aº-
teptaþi Achim ºi Mãþan, în timp
ce oltenii au avut o uriaºã pro-
blemã, absenþa cãpitanului ºi tot-
odatã a golgheterului Ligii I, Alex
Mitriþã, suspendat. Nici Fedele n-
a avut drept de joc, iar Mangia a
revenit la aºezarea cu trei fun-
daºi, la care renunþase în ultima
perioadã. Aºa cum era de aºtep-
tat, Craiova ºi Viitorul s-au arun-
cat din start în vâltoarea meciu-
lui ºi dupã numai cinci minute s-
a dechis scorul. Koljic ºi-a rezol-
vat rapid media de la venirea în
Bãnie, de un gol pe meci, cu o
execuþie care, probabil, i-a adus
în þara natalã alintul pretenþios de
„noul Dzeko”. O acþiune în care
Bancu a jucat rol de Mitriþã, a
cãrui banderolã a ºi preluat-o,
avea sã fie  finalizatã de bosniac
cu un ºut imparabil de la 20 de
metri. Oltenii ºi-au pãstrat pose-
sia ºi verva ofensivã, iar Mihãilã
a izbit bara din scurt, în minutul
18, iar Kelic pe cealaltã, la un cor-
ner, cinci minute mai târziu.
Cristi Bãrbuþ a fost ratangiul ce-
lei mai bune reprize din acest se-
zon a Craiovei, irosind trei ºanse
mari de a-ºi duce colegii mult
mai liniºtiþi la vestiare. În schimb,
Viitorul a fãcut o primã parte mo-
destã, trezind mânia patronului-
antrenor, care a ºi operat prima
modificare, la pauzã. Efectele n-
au fost imediate, fiindcã oltenii
au punctat mai repede decât au
fãcut-o în prima reprizã, tot prin
Koljic, cu o loviturã de cap, la
un corner executat perfect de Ci-
câldãu, aflat ºi el la cel mai bun
joc în tricoul ªtiinþei. Viitorul
putea reveni pe jocul cu piciorul
ºi cu focul al lui Pigliacelli, care
a amintit de gafa lui Calancea tot
cu Viitorul, în primãvarã, dar
Voduþ n-a avut precizia lui Cristi
Ganea. Peste câteva minute, Ia-
nis Hagi a executat o loviturã li-
berã pe stilul tatãlui, dar italianul
din poarta Craiovei s-a arcuit pe
direcþia mingii spre vinclu. Avea
sã fie ultima tresãrire pentru puº-

1. CFR Cluj 9 4 4 1 11-7 16
2. FCSB 8 4 3 1 19-9 15
3. Sepsi 9 4 3 2 10-5 15
4. Craiova 9 4 2 3 17-9 14
5. Astra 8 3 5 0 10-5 14
6. Gaz Metan 8 4 2 2 11-11 14
7. Poli Iaºi 9 4 2 3 10-13 14
8. Viitorul 9 4 1 4 9-10 13
9. Cãlãraºi 8 3 3 2 9-8 12
10. Dinamo 9 3 1 5 12-17 10
11. Chiajna 9 3 1 5 8-14 10
12. Botoºani 9 1 5 3 11-13 8
13. Hermann. 9 2 1 6 7-10 7
14. Voluntari 9 0 3 6 7-20 3

Universitatea Craiova – Viitorul 2-0
A marcat: Koljic 5, 48.

Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 18.000.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 7

– Donkor 7, Kelic 7, Briceag 7 –
Martic 7 (87 Dimitrov), Mateiu 7,
Cicâldãu 8, Bancu 8 – Bãrbuþ 8 (77
Burlacu), Mihãilã 7 (65 Nuno Rocha)
7, Koljic 9. Antrenor: Devis Mangia.
Rezerve neutilizate: L. Popescu – Tia-
go Ferreira, Gardoº, M. ªerban.

Viitorul: Buzbuchi 6 – Mladen 6,
Þâru 6, Luchin 5 (61 Boboc) 6, de
Nooijer 6 – A. Ciobanu 5 (80 Ar-
tean), T. Bãluþã 6, Vânã 6 – Lima
Duarte 5 (46 Voduþ) 6, I. Hagi 7,
Drãguº 5. Antrenor: Gheorghe Hagi.
Rezerve neutilizate: Cojocaru –
Achim, Houri, Mãþan.

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureºti) 6. Asistenþi: Radu Ghinguleac, Mircea
Grigoriu (ambii din Bucureºti). Rezervã: Andrei Antonie (Bucureºti).

Observatori: Augustus Constantin (Vâlcea), Eduard Alexandru (Prahova).

tii „Regelui”, care nu puteau pre-
tinde prea multe de la un joc pe
care Universitatea l-a controlat ºi
îl putea rezolva mai devreme.

Mangia:
„Nu a contat sistemul,

ci atitudinea”

Dupã meci, Devis Mangia a
declarat cã prima reprizã a me-
ciului cu Viitorul a fost cea mai
bunã a echipei în acest sezon.
„Eu cred cã am fãcut cea mai
bunã primã reprizã din acest se-
zon. Mi-aº fi dorit sã închidem
meciul în prima reprizã, e singu-
rul aspect care m-a nemulþumit.
Am marcat, douã ocazii mari,
douã bare, am fi putut tranºa to-
tul din prima reprizã. Koljic tre-
buie sã continue aºa, este un
transfer pentru moment foarte
bun. Nu e o problemã de sistem,
ci una de atitudine. Cu Viitorul-
 am jucat 3-4-3, cu Snagov ºi
CFR Cluj vedem. Noi trebuie sã
muncim, pentru cã într-o sãptã-
mânã îmi ziceþi cã ne batem la
titlu, iar în alta la retrogradare.
Ne trebuie echilibru, nu trebuie
sã fim consideraþi favoriþi la titlu
o sãptãmânã, apoi, sãptãmâna ur-
mãtoare, candidaþi la retrograda-
re. E un campionat diferit faþã de
cel precedent, este ciudat, în care
un egal poate fi un rezultat foar-
te bun. Este o plãcere pentru
mine sã vorbesc cu Gicã Hagi, îi
mulþumesc pentru munca pe care
a fãcut-o cu Cicâldãu, fiindcã
este un jucãtor de un nivel ridi-
cat ºi el l-a adus aici, eu doar în-
cerc sã adaug ceva. Sper sã nu
vorbim acum cã este mai bine
când nu joacã Mitriþã, fiindcã el
este un jucãtor foarte important
pentru noi. Avem o echipã bunã,
care poate deveni foarte bunã” a
spus italianul.

Bancu: „Pânã acum
ne-a lipsit atacantul”

Cãpitanul ªtiinþei din meciul cu
Viitorul, internaþionalul Nicuºor
Bancu, a declarat: „Prima repri-
zã a fost cea mai bunã a noastrã
din acest campionat. Am arãtat
agresivitatea, determinare, nu le-

am dat spaþii ºi ne-am fãcut ast-
fel meciul uºor. Se pare cã pânã
acum ne-a lipsit atacantul. Dacã
o þine aºa, Koljic se va bate cu
Mitriþã pentru postul de golghe-
ter al campionatului. Publicul a
fost senzaþional, ne-a susþinut
din primul pânã în ultimul minut.
Cu victoria asta am intrat pe loc
de play-off, cu un astfel de joc
cu siguranþã vom rãmâne în bã-
tãlia asta. De mâine începem sã
ne gândim la meciul din Cupa Ro-
mâniei, fiindcã vrem sã ne apã-
rãm trofeul.” 

Alexandru Mateiu a spus la fi-
nal: „Am jucat un fotbal frumos,
cred cã cel mai bun meci de pânã
acum. Suntem fericiþi. Nu ne-a
fost teamã la pauzã, Mister nu a
avut ce sã ne spunã. Am jucat pri-
ma reprizã senzaþional, nu a avut
de ce sã ne fie teamã. ªi la Me-
diaº am jucat bine, dar am fãcut
greºeli. Trebuie sã le eliminãm, sã
fim perfecþi ºi în apãrare. Pentru
cã de marcat nu este problemã.
De ani buni, cu Viitorul am jucat
frumos, multe goluri. Chiar jucãm
foarte bine contra lor, e un fotbal
foarte plãcut. ªi cu piciorul, ºi cu
capul, chiar ne trebuia un atacant
precum Koljic”.

Hagi: „În prima
reprizã a fost

o singurã echipã
pe teren”

Dupã joc, Gicã Hagi a susþi-
nut o conferinþã de presã ex-
haustivã, abordând mai multe
subiecte. Despre meciul cu Uni-
versitatea, „Regele” a spus:
„Eram încrezãtori înainte de
meci, dar în prima reprizã a fost
o singurã echipã pe teren, mult
mai iute ca noi, mult mai agresi-
vã, bine poziþionatã, ne-au pus
în dificultate totalã, au câºtigat
duelurile. În repriza a doua lu-

crurile s-au reglat, am intrat
bine, am avut douã ocazii, dar
noi n-am marcat ºi rezultatul e
meritat, fiindcã ei au jucat 90 de
minute ºi noi doar 45, am lucrat
part-time. Nu e uºor sã joci în
deplasare la Craiova, cu acest
stadion, cu presiune din toate
pãrþile. Koljic este un transfer
bun, un nouar veritabil. Îmi do-
ream sã joace ºi Mitriþã, chiar
dacã mã bat copiii mei, e un ju-

cãtor foarte important pentru
Craiova, este în formã. În Ame-
rica mi s-a pus întrebarea dacã
voiam sã joace Maradona con-
tra noastrã. Normal cã îmi do-
ream! Craiova pentru mine este
spirit, reprezintã ceva foarte im-
portant, oricare fotbalist român
îºi doreºte sã joace la Craiova,
fiindcã aici e ceva unic, o mân-
drie specialã, un spirit adevãrat,
îmi place mult aici.”

Sepsi – FC Voluntari 1-1

Au marcat: Tandia 90 / Malfleury 28.

Poli Iaºi – Dinamo 1-0

A marcat: Flores 38.

AFC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

A marcat: Þucudean 70.

FC Botoºani – Chiajna 0-2

Au marcat: Marc 32, Ghislain 45.

„U” Craiova – Viitorul 2-0

A marcat: Koljic 5, 48.

Meciul FCSB – Dunãrea Cãlãraºi s-a jucat asearã.

Astra Giurgiu – Gaz Metan, astãzi, ora 21
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