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MEHEDINȚI2 Vineri, 3 Februarie 2023

S-a votat bugetul şi lista de investiții pe 2023 la 
Consiliul Județean

Consilierii din cadrul Consiliului 
Județean Mehedinți au aprobat în 
aceste zile în ultima şedință, bugetul 
județului şi lista de investiții pentru 
anul 2023.

„Anul acesta ne propunem să 
continuăm şi chiar să finalizăm 
parte din marile obiective pe care 
le implementăm în infrastructura de 
sănătate, să continuăm şi să demarăm 
noi proiecte în infrastructura rutieră. 
Cele 6 obiective de investiții pentru 
modernizarea clădirii principale a 
Spitalului Județean de Urgență şi 
a secțiilor exterioare sunt investiții 

importante pe care le-am proiectat 
pe mai mulți ani şi către care merge 
mare parte din buget. Încercăm să 
accelerăm lucrările, astfel încât la 
finalul anului 2023, când se încheie 
Programul Operațional Regional să 
avem o absorbție cât mai bună a 
fondurilor europene.

Pe de altă parte, pe lista de 
investiții sunt incluse obiective 
pentru care asigurăm contribuțiile în 
cadrul proiectelor de reabilitare sau 
modernizare a centrelor din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Mehedinți.

În ceea ce priveşte drumurile 
județene, cele mai importante pe 
care le avem în atenție şi pentru 
care avem deja contracte de 
finanțare cu fonduri europene sau 
guvernamentale semnate sunt:

- DJ 607B, Magheru - Bunoaica, 
19,3 km;

- DJ 606A, între DJ 561A (Plopi) 
şi DN6 (Balota), 19,3 km;

- DJ 671E, pe tronsonul Pârvuleşti -  
Căzăneşti (14,9 km);

- DJ 606A, pe tronsonul Dumbrava -  
Plopi (13 km)”, a transmis preşedintele 
Consiliului Județean Mehedinți, 

Aladin Georgescu.
Iulian Gogonea

Accident grav în Mehedinți. O 
persoană a rămas încarcerată
Accident grav pe DN 67, în 

localitatea Puținei din comuna 
Izvoru Bârzii. O persoană a rămas 
încarcerată, însă a fost extrasă în 
stare conştientă de către pompieri.

„În această dimineață, trei 
echipaje de pompieri din cadrul 
Detaşamentului Drobeta Turnu 
Severin au intervenit cu o autospecială 
de descarcerare, o autospecială de 
stingere şi o ambulanță SMURD 
pentru salvarea victimei unui accident 
rutier produs, pe DN 67, în localitatea 

Puținei din comuna Izvoru Bârzii.
Pompierii au extras victima, în 

stare de conştiență, şi au predat-o 
unui echipaj SAJ. După acordarea 
îngrijirilor medicale, femeia a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe din Drobeta Turnu Severin. 
Pompierii au asigurat şi măsurile 
de apărare împotriva incendiilor la 
locul evenimentului”, potrivit ISU 
Mehedinți.

Claudia GROSU

Jandarmii mehedințeni şi-au 
au făcut bilanțul pe 2022

Miercuri 01 februarie a.c., la 
sediul unității a avut loc şedinta de 
„Evaluare a activităţii desfăşurate şi a 
rezultatelor obținute de Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Mehedinţi în 
anul 2022”.

Activitatea s-a desfăşurat în sistem 
videoconferință cu Inspectoratul 
General al Jandarmeriei Române, 
fiind asigurată de către colonel 
Grigore Cristian - şeful Direcției 
Management Operațional. Cu această 
ocazie, colonel Dina - Mănoiu Ionel, 
desemnat inspector şef, a prezentat 
sintetic, activitățile organizate, 
misiunile executate şi rezultatele 
obținute în perioada analizată, 
precum şi principalele direcții de 
acțiune pentru anul 2023.

Pentru asigurarea unui climat de 
ordine şi siguranță publică cu ocazia 
desfăşurării unor manifestări şi 
adunări cu public numeros, structurile  
Jandarmeriei Mehedinţi au executat 
un număr de 372 misiuni de asigurare 
a ordinii publice, iar pe segmentul 
de menținere a ordinii şi siguranței 
publice,  unitatea a participat la 
un număr de 11.342 misiuni de 
menţinere în sistem integrat.

Pe timpul misiunilor desfăşurate, 
au fost constatate 265 fapte de 
natură penală (12 constatate în mod 
independent şi 253 în cooperare cu 
Poliția). Au fost aplicate un număr 
de 824 sancţiuni contravenţionale, 
ce au constat în 560 amenzi 
contravenţionale şi 264 avertismente 
scrise.

În ceea ce priveşte paza şi protecția 
instituţională, supravegherea şi 
ordinea publică în zona obiectivelor 

din competenţă, s-a asigurat paza 
unui număr de 28 obiective. Au 
fost organizate şi s-a asigurat paza 
unui număr de 44 transporturi de 
valori, 9 transporturi speciale şi 
430 transporturi de corespondenţă 
clasificată.

Pe linia punerii în executare a 
actelor procedurale emise de organele 
de urmărire penală/instanţe de 
judecată au fost executate un număr 
total de 578 mandate de aducere, 
175 mandate fiind materializate 
prin însoţirea persoanei la instanţa 
de judecată, iar 403 mandate s-au 
materializat prin întocmirea de 
procese verbale. Mandatele de 
aducere au fost executate în 36 
localităţi.

Au fost organizate şi desfăşurate 
150 de activități de prevenire a 
faptelor antisociale, în perioada de 
referință, jandarmii au participat la 
460 de acțiuni în cooperare cu alte 
instituții şi la peste 100 de intervenții/ 
situații în urma apelurilor prin 112.

„Principalele direcții de acțiune 
stabilite pentru anul 2023 vizează 
întrebuinţarea eficientă a structurilor 
de ordine publică, pentru creşterea 
gradului de siguranță a cetățeanului, 
menținerea la cel mai înalt grad 
a capacității operaționale şi de 
intervenție, dezvoltarea şi optimizarea 
mecan i sme lo r  de  coopera re 
interinstituțională, menținerea unui 
suport logistic care să permită 
susținerea structurilor operative şi 
atingerea obiectivelor propuse”, a 
anunțat IJJ Mehedinți.

Iulian Gogonea
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Bugetul județului Dolj, votat de consilieri. 
Bani mai puțini decât anul trecut

Bugetul județului Dolj a fost votat 
joi în ședința Consiliului Județean (CJ). 
Valoarea totală a bugetului este de 767 
milioane lei. Dintre aceștia, 427.5 milioane 
reprezintă fonduri pentru dezvoltare, în timp 
ce aproape 340 de milioane vor fi folosiți 
pentru cheltuieli de funcționare.

Consilierii județeni au vizat investiții 
în majoritatea domeniilor. Transporturile 
absorb în acest an cei mai mulți bani, 
peste 313 milioane de lei. Cultura, religia 
și recreerea primesc ca fonduri pentru 
dezvoltare peste 47 milioane lei, în timp 
ce în sănătate se vor investi 11,5 milioane 
de lei, iar în învățământ, puțin peste 8,5 
milioane lei.

Printre proiectele de anvergură care vor 
fi inițiate în acest an se regăsesc Complexul 
Sportiv Tineretului, sau Parcul IT de la S200, 
proiect de peste 20 milioane de euro.

Cele trei școli speciale din județ vor fi și 
ele reabilitate în acest an, investiția totală 
depășind 7 milioane de lei. Același lucru se 
întâmplă cu centrul Sf. Ecaterina și Clinica 
de Pediatrie, unde investițiile de reabilitare 
vor depăși 6 milioane de euro.

Sistemul de management integrat al 
deșeurilor își continuă parcursul, iar CJ 
Dolj va mai investi și în acest an aproape 4 
milioane de lei.

Peste 15 milioane de lei vor fi destinate 
în acest an pentru continuarea obiectivelor 
de la Aeroportul Internațional Craiova, în 
timp ce nu mai puțin de 21 milioane de lei 
vor merge către construirea unei unități de 
pompieri în vecinătatea Aeroportului.

Președintele CJ, Cosmin Vasile, a vorbit 
despre bugetul pe anul acesta și a ținut să 
sublinieze că 2023 este anul în care toate 
domeniile au fost vizate. Tot anul acesta, 
un proiect de anvergură urmează să fie 
demarat, în timp ce un alt proiect important 
va fi finalizat.

„Anul 2023 este anul în care finalizăm 
aproximativ 20 de proiecte, pe fonduri 
europene. Peste 200 de kilometri de drum 
județean vor fi terminați anul acesta, ca 
și reabilitare. Este anul în care demarăm 
mari proiecte. Vorbim despre Masterplanul 
pentru apă și, 22 de localități vor avea apă 
și canal anul acesta. Tot anul acesta se va 
finaliza un alt proiect de anvergură și anume 
Masterplanul de deșeuri. Acesta s-a închis 
și urmează doar mici acte procedurale. 
2023 este anul în care toate domeniile sunt 
vizate”, a spus președintele CJ, Cosmin 
Vasile.

Prezent la discuțiile despre bugetul pe 
anul acesta, vicepreședintele CJ, Antonie 
Solomon a ținut să precizeze că banii pentru 
anul curent sunt cu 15 milioane de euro mai 
puțini decât în anul precedent. Acest lucru 
nu va afecta dezvoltarea pe care consilierii 
o au în plan la nivelul județului.

„Bugetul acestui an e mai mic cu peste 

15 milioane de euro față de cel de anul 
trecut. Consiliul Județean are de gând 
să nu renunțe la dezvoltarea județului, 

chiar dacă sunt sume mai mari cu câteva 
procente față de cheltuielile de funcționare. 
Sper să ne fiți martori când vom inaugura 

toate aceste proiecte din județ”, a spus 
vicepreședintele CJ, Antonie Solomon.

Alexandru NICA
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Râmnicu Vâlcea. Centrul Social de Urgență „Ioana”, 
cămin pentru persoanele fără adăpost

Centrul Social de Urgență „Ioana”, 
care funcționează în subordinea 
Primăriei Municipiului prin intermediul 
Direcției  de Asistență Socială a 
devenit cămin pentru persoanele 
fără adăpost. Potrivit reprezentanților 
Primăriei, în acest moment, 13 
persoane sunt cazate în acest centru.

„În contextul temperaturilor tot 
mai scăzute înregistrate în ultima 
perioadă în Râmnicu Vâlcea, Centrul 
Social de Urgență „Ioana”, care 
funcționează în subordinea Primăriei 
Municipiului prin intermediul Direcției 
de Asistență Socială, găzduiește 
în acest moment 13 persoane (10 
bărbați și 3 femei, cu vârste între 
29 și 76 de ani) care se adăposteau 
în mod curent în scări de bloc, 
autogări, pe stradă etc., 7 dintre ele 
având și un handicap sau un istoric 
medical complex. La acestea se mai 
adaugă o persoană găzduită în baza 
Legii nr. 217/2003 privind violenţa 
domestică, pentru care s-a emis Ordin 
de Protecţie Provizoriu şi care nu are 
o altă alternativă de locuire.

Toți cei care sunt găzduiți în 
CSU „Ioana” din zona „1 Mai” 
beneficiază zilnic de o masă caldă 
în regim de catering și de ceai cald, 
de articole de igienă personală, 
articole vestimentare provenite 
din donaţii, de medierea relaţiei 
cu familia de origine (în vederea 
reintegrării), dar şi cu reprezentanţii 
administraţiei publice din localităţile 
de domiciliu pentru referirea cazurilor 
şi instituirea măsurilor de protecţie 
socială corespunzătoare, de consiliere 
psihologică, asistenţă medicală 
primară sau consiliere socio-juridică. 
Centrul are o capacitate de cazare de 

21 de locuri în 7 camere, existând 
însă posibilitatea suplimentării 

acesteia, în cazuri de urgenţă, cu 10 
saci de dormit și 3 paturi pliante”, 

potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicului.
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ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Dolj - Serviciul Fiscal Orășenesc Segarcea, organizează 
în data de 20.02.2023, ora 12.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) pentru 
vânzarea următorului bun mobil: buldoexcavator, situat în comuna Cerăt, 
județul Dolj. Preţul de vânzare este de 295.000 lei.

Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din loc. Segarcea, str. Unirii, 
nr. 56, cam. 4, jud. Dolj.

Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere 
ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251210644. 
Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - 
Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate - Unitate/Subunitate 
fiscală: Craiova, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj.

Consiliul  Județean Dolj

Începând cu data de 06.02.2023, Raportul cu privire la respectarea 
normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Dolj pentru anul 2022, se publică 
pe pagina de internet a Consiliului Județean Dolj, la secțiunea “Consiliul 
Județean Dolj – Rapoarte de activitate”, subsecțiunea “Rapoartele de 
activitate ale Consiliului Județean Dolj”.

Material lemnos, confiscat de 
polițiștii gorjeni

Polițiștii gorjeni au confiscat 6 mc 
de material lemnos. Aceștia au oprit 
un șofer de 54 de ani care avea o 
cantitate de 17.96 mc material lemnos 
specia plop.

„La data de 1 februarie a.c.,polițiști 
din cadrul Poliției Orașului Novaci, 
în timp ce se aflau în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe DJ 675 
C Poienari, au efectuat semnal 
regulamentar de oprire a unei 
autoutilitare ce transporta material 
lemnos.

Cu ocazia controlului a fost 
identi f icat conducătorul auto, 
un bărbat de 54 de ani. În urma 
verificărilor efectuate, polițiștii au 
stabilit că deși în avizul de însoțire 
era menționată cantitatea de 11.96 
mc material lemnos specia plop, în 
realitate acesta avea o diferență de 6 
mc în plus față de cantitatea înscrisă 
în documentele de transport.

Polițiștii au procedat la confiscarea 
cantității de 6 mc material lemnos și au 
aplicat o sancțiune contravențională 
în cuantum de 4.000 lei, conform 
Legii 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice”, 
potrivit IPJ Gorj.

Sediul Poliției Târgu-Cărbunești, reabilitat prin PNRR

Sediul Poliției Târgu-Cărbunești va 
fi reabilitat prin PNRR. Contractul de 
finanțare a fost deja semnat, fiind vorba 
despre o investiție de 2.855.781,34 lei.

Potrivit unui comunicat de presă, la 
data de 20 ianuarie 2023 a fost semnat 
contractul de finanțare al proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea în vederea 
creșterii eficienței energetice a clădirii 

Poliției Orașului Târgu-Cărbunești”, nr. 
C5-B2.2.b76, în cadrul Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă/Componenta 
5 - Valul renovării/Axa 2 - Schema de 
Granturi pentru eficienţă energetică 
în clădiri publice/Operaţiunea B.2. -  
Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor publice, 
care urmăreşte obiectivele generale 
ale Mecanismului de Redresare şi 
Rezilienţă (MRR), mecanism creat la 
nivelul Uniunii Europene ca instrument 
financiar temporar.

Componenta C5 - Valul Renovării 
își propune îmbunătățirea fondului 
construit printr-o abordare integrată 
a eficienței energetice, a consolidării 
seismice, a reducerii riscului la incendiu 
și a tranziției către clădiri verzi și 
inteligente, conferind respectul cuvenit 
pentru estetică și calitatea arhitecturală 
a acestuia,  dezvol tarea unor 
mecanisme adecvate de monitorizare 
a performanțelor fondului construit și 
asigurarea capacității tehnice pentru 
implementarea investițiilor.

Proiectul este implementat, în 
parteneriat, de către Ministerul 
Afacerilor Interne, în calitate de Lider 
de parteneriat, cu Inspectoratul de 

Poliție Județean Gorj, având calitatea 
de Partener 2 (Beneficiar).

Valoarea totală a proiectului (cu 
TVA) este de 2.855.781,34 lei, din care 
2.399.816,25 lei valoarea eligibilă din 
PNRR și 455.965,00 lei valoarea TVA 
aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. 
Implementarea proiectului se va realiza 
în perioada 20 ianuarie 2023 - 20 
septembrie 2024.

Obiectivul proiectului urmărește 
îndeplinirea standardelor și cerințelor 
Uniunii Europene, coroborat cu 
necesitatea mondială de a reduce 
consumul de energii convenționale, 
reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon, reducerea cheltuielilor cu 
utilitățile și, implicit, protejarea 
mediului înconjurător. Reabilitarea 
sediului Poliţiei Oraşului Târgu-
Cărbunești reprezintă o oportunitate 
majoră pentru modernizarea durabilă 
a fondului construit existent.

De asemenea, creşterea eficienţei 
energetice în energia primară poate 

contribui semnificativ la asigurarea 
unei performanţe energetice crescute a 
clădirii, aşa cum cere Directiva 2012/27/
UE privind eficienţa energetică. Prin 
realizarea obiectivului de investiție 
„Reabilitarea și modernizarea în 
vederea creșterii eficienței energetice 
a clădirii Poliției orașului Târgu-
Cărbunești” se urmărește reducerea 
consumului anual specific de energie 
finală pentru încălzire cu 59,8% 
kWh/mp/an, reducerea consumului 
de energie primară totală cu 62,3% 
kWh/mp/an, reducerea nivelului anual 
estimat al gazelor cu efect de seră la 
sfârșitul implementării proiectului la 
68,3% kg CO2/mp/an.

Acest apel de proiecte este gestionat 
de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, finanţat din 
fonduri europene prin Planul Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă al României 
şi din fonduri naţionale.

Claudia GROSU
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Cazul Caracal. Scandal între familiile 
Luizei și Alexandrei

Famil i i le celor două t inere, 
A lexandra Măceșanu ș i  Lu iza 
Melencu, au reacționat puternic în 
timpul ședinței de la Curtea de Apel 
Craiova. Avocații au fost nevoiți să se 
confrunte cu doleanțele rudelor care 
își doresc o rezolvare cât mai rapidă 
a cazului.

Po t r i v i t  g a z e t a o l t u l u i . r o , 
problemele dintre cele două familii au 
început în momentul în care Luiza și 
Alexandra au fost de negăsit. Oamenii 
legii nu fac prea mari progrese, 
ceea ce îi determină pe unii să se 
gândească la faptul că sunt multe 
persoane importante implicate în 
acest caz.

În momentul în care familia Luizei 
Melencu a cerut desecretizarea 
dosarului Caracal, în care Gheorghe 
Dincă este anchetat pentru uciderea 
celor două minore, părinții Alexandrei 
Măceșanu au luat atitudine. Cel care 
susține că procesul nu este deloc 
cinstit este chiar bunicul Luizei care 
speră la o schimbare.

„Nu va fi, nu a fost de la început 

şi nu va fi până la final, un proces 
corect şi cinstit cum ar trebui să 
decurgă ce s-a întâmplat în realitate 
la Caracal. Am avut un mic conflict cu 
marele avocat Moldovan. M-a făcut 
vagabond. Luiza ar fi trebuit să aibă 
20 şi ceva de ani, iar cealaltă 19 ani. 
Presa trebuie să aibă acces în sală”, 
a declarat bunicul Luizei Melencu, 
Stelian Iordache.

Ca un răspuns la aceste acuzații, 
avocatul familiei Măceșanu a susținut 
că dosarul nu este public, deoarece 
în momentul în care a dispărut, 
Alexandra era încă minoră. Astfel, 
familia sa are tot dreptul să decidă 
dacă publică sau nu vreo dovadă 
ridicată de anchetatori.

„Procedural, la data comiterii 
faptelor, Alexandra era minoră. Este 
doleanţa părinţilor şi procedura nu 
este greşit să fie o şedinţă nepublică. 
Este solicitarea Parchetului, eu am 
aderat acestui punct de vedere”, a 
mărturisit Aurel Moldovan, avocatul 
familiei Măceşanu.

Suspiciunile cu privire la implicarea 
mamei Alexandrei în căutarea 
disperată a fiicei sale nu au fost 
eliminate pentru avocata familiei 

Luizei. Carmen Obârșanu susține 
că există posibilitatea ca o parte 
dintre dovezi să fi fost șterse de pe 
telefoanele familiei Măceșanu.

„Mama Alexandrei i-a dat două 
apeluri. Este imposibil ca o mamă 
distrusă că i-a dispărut copilul să îşi 
caute fiica de 14 ani cu două apeluri 

telefonice. Există două variante: 
ori nu a căutat-o, dar mi-e greu de 
crezut lucrul ăsta, ori au fost şterse 
de anchetatori. Oare de ce? Ce alte 
convorbiri au mai fost şterse de pe 
telefoanele familiei Măceşanu?”, 
a spus avocata familiei Melencu, 
Carmen Obârșanu, potrivit sursei.

Incendiu la Giuvărăști

Pompierii ISU Olt au intervenit 
miercuri noapte pentru stingerea 
unui incendiu izbucnit în localitatea 
Giuvărăști. Acoperișurile a două 
locuințe dar și mai multe anexe au 
fost distruse de foc. De asemenea, 
100 de baloți de lucernă au fost 
mistuiți în incendiu. Din fericire nu 
au existat victime omenești, iar 
pompierii au acționat timp de trei ore 
pentru a opri focul.

„Echipaje din cadrul ISU Olt și 
ISU Teleorman, cu trei autospeciale 
de stingere, un echipaj SMURD 
și o autospecială pentru primă 
intervenție, au intervenit noaptea 
trecută, în comuna Giuvărăști, pentru 
stingerea unui incendiu puternic, 
izbucnit într-o gospodărie și propagat 
la gospodăria vecină. În sprijinul 
militarilor au acționat și pompierii de 
la Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență Giuvărăști.
La sosirea primelor echipaje, ardeau 

acoperișurile de la două locuințe, mai 
multe anexe gospodărești, furaje și 
folie de polietilenă.

Pentru lichidarea incendiului și 
îndepărtarea efectelor negative, 
pompierii au acționat mai bine de 
trei ore.

În urma incendiului au ars 
acoperișul locuințelor și anexelor, 
pe aproximativ 300 de metri pătrați, 
100 de baloți de lucernă și folie de 
polietilenă. De asemenea, au fost 
deteriorate tavanele locuințelor și 
anexelor gospodărești.

Cauza probabilă a izbucnirii 
incendiului a fost un scurtcircuit 
electric, produs la un conductor 
electric cu defecțiuni sau improvizații”, 
potrivit pompierilor ISU Olt, care au 
venit și cu recomandări.

Pentru a evita producerea unor 
astfel de evenimente, care se pot 
solda cu pagube materiale importante 
și chiar cu pierderi de vieți omenești, 
reamintim principalele măsuri de 

prevenire a incendiilor izbucnite din 
cauza instalațiilor electrice:

- nu utilizaţi aparatele electrice, 
c ab l u r i l e  e l e c t r i c e ,  p r i z e l e , 
întrerupătoarele, dispozit ivele 
de protecţie cu defecţiuni sau cu 
improvizaţii;

- nu folosiţi siguranţe fuzibile 
supradimensionate prin înlocuirea cu 
liţă a fuzibilului calibrat;

- nu suprasolicitaţi instalaţia 
electrică folosind mai multe aparate 
simultan.

Alexandru NICA
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Olguța Vasilescu anunță mărirea subvenției 
pentru gigacalorie: „Nu ne vom opri aici”

Craiovenii se așteaptă la facturi 
foarte mari, la căldură, pentru prima 
lună a acestui an. Totuși, autoritățile 
locale au încercat să găsească soluții 
în acest sens. După ce au dat vina 
pe CEO sau pe Guvern, conducătorii 
orașului au întrebat, în cele din urmă, 
de ce Craiova nu a primit ajutor de 
la stat, pentru căldură. Răspunsul a 
venit și a fost dezvăluit chiar de Lia 
Olguța Vasilescu.

Din spusele edilului, Craiova nu a 
primit ajutor de la stat pentru căldură, 
din cauza faptului că CET II ar furniza 
agent termic și pentru compania 
Ford. Totuși primarul orașului spune 
că acest lucru se va rezolva, în urma 
unei ordonanțe de urgență.

„Noi alocăm 20 de milioane de lei 
din buget, față de 13, anul trecut. 
Plus deblocarea acelui fond, pentru 
care am găsit înțelegere la Ministerul 
Economiei. Nu o să îl deblocăm 
pe tot, cum ne-am fi dorit. Ci vom 
debloca o parte din el. Asta înseamnă 
un cuantum al subvenției pentru 
populație care va ajunge la 470,14 
lei. Nu ne vom opri aici. Avem 
deja discuții cu Guvernul României, 
astfel încât să corecteze acea eroare 
prin care Timișoara primește 70 de 
milioane de lei, Bacăul 40 de milioane, 
Constanța 62. În condițiile în care 
Craiova nu a primit niciun leu. M-am 
interesat care a fost motivul. S-a spus 
că din cauza faptului că CET-ul II dă 
această căldură nu numai pentru 
municipalitate, ci și pentru firma 
Ford. Nu am fost eligibili ca să putem 
să primim finanțare de la bugetul 
de stat. I-am rugat să găsească o 
soluție, pentru că, nu poate să fie 
vinovată populația Craiovei. Am fost 
asigurați că în următoarele două 
săptămâni va fi o ordonanță de 
urgență ca să primim și noi o sumă. 
Dacă primim și noi, ca Timișoara, 
70 de milioane, gigacaloria va fi sub 
100 de lei în Craiova. În momentul în 
care va apărea acea ordonanță, vom 
suplimenta subvenția”, a explicat Lia 
Olguța Vasilescu.

Situația pare să se îmbunătățească, 
după ce craiovenii au fost foarte 
aproape să rămână fără căldură în 
această iarnă, după cum explica 
primarul orașului, în urmă cu o 
săptămână. Lia Olguța Vasilescu nu 

a spus acest lucru până la finalul lunii 
ianuarie, pentru că nu a vrut să îi 
sperie pe cetățeni.

„Când am văzut că nu primim 
înțelegere din partea CEO, am făcut 
apel la rezerva de stat. Am fost 
sprijiniți, într-o primă etapă, ca în 
rezervele Craiovei să rămână doar 
30.000 de tone, nu 60.000, iar acum, 
în disperare de cauză, am ajuns tot 
la rezervele statului, pentru a putea 
să trecem această iarnă. Nu le-am 
spus cetățenilor, pentru că nu am 
vrut să îi panichez. Le spun acum 
pentru că s-a rezolvat. Nu înțeleg 
de ce CEO nu și-a respectat această 
obligație”, a declarat primarul, în 
ședința consiliului local Craiova, din 
luna ianuarie.

Craiova are buget. Cerințele
„opoziției”, respinse
Bugetul Craiovei pentru anul 2023 

a fost votat în ședința Consiliului Local 
Municipal de joi. Acesta are o valoare 
de 400 de milioane de euro, dintre 
care, bugetul local îl reprezintă 270 
de milioane de euro. Secțiunea de 
funcționare este de 130 de milioane 
de euro, iar secțiunea de dezvoltare 
este de 141 de milioane de euro și 
va fi utilizată pentru finanțarea de 
investiții. Astfel, autoritățile locale și-
ar propune ca aproximativ jumătate 
din buget să meargă spre dezvoltare, 
în acest an. Sursele de finanțare ale 
bugetului local sunt din impozite 
și taxe locale, sume alocate de la 
bugetul de stat, sume primite de la 
Uniunea Europeană.

Consilierii opoziției au depus 
mai multe amendamente care vizau 
dezvoltarea orașului, dar au fost 
respinse de majoritate. Felul în care 
amendamentele au fost formulate, 
dar și faptul că unele dintre ele au fost 
considerate copiate sau incomplete 
au dus la respingerea acestora.

Consilierii PNL își doreau:
- Extinderea reţelei de canalizare 

pluvială în zonele cu risc crescut de 
inundaţii;

- Înlocuirea şi reabilitarea reţelei 
de termoficare în vederea reducerii 
pierderilor de energie termică şi 
modernizarea punctelor termice;

- Înfiinţarea unei secţii ATI la 
Spitalul de Neurologie;

- Gratuitate pentru studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi pe transportul 
public în comun;

- Înfiinţarea unui sistem pilot ,,kiss 

and ride” la o şcoală unde traficul 
blochează circulaţia la începutul şi 
sfârşitul orelor de curs;

- Înfiinţarea unui sens giratoriu 
la intersecţia străzilor DN 55 (U.M. 
Făcăi) cu Aleea 2 Bechet (actuala 
Rocadă);

- Construirea a 3 parcări de 
biciclete tip container fiecare de câte 
50 de locuri;

- Vouchere pentru biciclete 
electrice. 1.000 vouchere a 1.000 
de lei;

- Pistă modulară PumpTrack;
- Studiu de fezabilitate pentru 

treceri subterane pietoni la intersecţia 
Calea Bucureşti cu Bvd. Carol I şi 
Calea Bucureşti cu Fraţii Goleşti şi 
intersecţia Calea Bucureşti cu str. 
Horia;

- Studiu de fezabilitate pentru 
pista de biciclete pe Bvd. Dacia şi Bvd. 
Decebal în lungime de aproximativ 7 
km;

- Studiu de fezabilitate pentru 
pista de biciclete de la intrarea 
dinspre comuna Şimnic până la 
intrarea dinspre Podari de aproximativ 
8.5 km;

-  Stud iu de t raf ic  pr iv ind 
reconfigurarea traseelor de transport 
în comun ale RAT;

- Reabilitarea fântânilor istorice 
ale Craiovei;

- Creşterea plafonului până la 
2.500 lei pensie pentru pensionari 
în vederea acordării gratuităţii pe 
mijloacele de transport în comun;

- Studiu de trafic pentru fluidizarea 

traficului circulaţiei prin introducerea 
de sensuri unice şi giratorii;

- Străpungere Calea Bucureşti - 
Bulevardul Decebal şi elaborarea de 
studii privind realizarea de investiţii 
în infrastructura rutieră pentru 
preluarea traficului rutier din Drumul 
Expres în Municipiul Craiova;

- Real izarea infrastructur i i 
subterane pentru reţelele electrice 
și de fibră optică;

- Asfaltarea străzilor din periferia 
Municipiului Craiova şi a altor străzi 
cu piatră cubică; Aleea I, II, III, 
IV Gîrleşti, Str. Pescăruşului, Str. 
Viitorului, Str. Alunului, Str. Dimitrie 
Bolintineanu, Str. Poligonului cu aleile 
aferente, Str. Drumul Ungurenilor, 
Aleea Dunări i ,  Prelungire Str. 
Carpenului, Str. Gîrleşti, Drumul 
Munteni lor, Str. Moldova, Str. 
Poporului, Str. Craioviţei, Str. 
Giuseppe Verdi, Str. Albăstrele;

- Achiziţionarea de lămpi solare 
stradale pentru iluminatul public;

- Modernizarea transportului 
public prin măsuri de ticketing 
electronic, supraveghere video, 
monitorizare prin GPS şi informarea 
călătorilor în toate mijloacele de 
transport şi în toate stațiile.

Totodată, printre altele, consilierii 
din partea USR au pus accentul pe 
mărirea subvenției la gigacalorie. 
Aceștia consideră că autoritățile 
locale ar trebui să sprijine mult mai 
mult craiovenii, în ceea ce privește 
creșterea foarte mare a prețului 
pentru căldură.



PROGRAME TV8 Vineri, 3 Februarie 2023

HOROSCOP
Ai muncit din greu pentru a 

obtine o sanatate optima? Daca 
da, s-ar putea sa observi brusc 
ca eforturile tale dau in sfarsit 
roade. Ar trebui sa te simti in 
forma si deosebit de puternic, 
desi poate putin ametit. 

Intuit ia s i  imaginat ia 
se combina cu bunul simt 
pen t ru  a  i t i  pe rm i t e  sa 
r e a l i z e z i  a p roape  o r i c e 
astazi. Daca esti pasionat 
de arta, ideile ti-ar putea 
veni din abundenta.

O relatie de dragoste pe 
termen lung poate ajunge in sfarsit 
la punctul de angajament total. 
Sentimente intense si cuvinte de 
dragoste ar putea veni brusc de 
la partenerul tau iar asta nu te-ar 
putea lua prin surprindere. 

C o n v e r s a t i i l e  c u 
prietenii capata o nota mai 
serioasa. Ar putea aparea 
discutii despre chestiuni si 
credinte spir ituale, la fel 
ca si detaliile mai presante 
ale vietii. 

O intalnire, poate legata 
de finante, ar putea avea loc 
la tine acasa. In cea mai mare 
parte, intalnirea va merge bine 
si vei realiza ceea ce iti doresti. 
Comunicarea este libera si se 
ajunge la intelegeri cu usurinta.

In cazul in care esti inconjurat 
de multi oameni astazi te poti 
astepta la o zi foarte armonioasa. 
Sensibilitatea ta este mai mare 
decat de obicei, asa ca vei putea 
sa-i intelegi mai bine pe ceilalti si 
sa fii si inteles.

Daca esti pasionat de scris, 
aceasta este ziua perfecta pentru a o 
face, chiar daca este doar o scrisoare 
catre un prieten. Imaginatia ta este 
deosebit de vie, expresia ta clara si 
de inteles, iar abilitatile tale deosebit 
de acute. 

I n v a t a r e a  v i n e  c u 
u s u r i n t a  p e n t r u  t i n e , 
deoarece mintea ta este 
deosebit de ascutita. Intuitia 
ta este de obicei ridicata, dar 
astazi este deosebit de acuta, 
la fel ca si concentrarea ta.

Ai niste documente legate de 
bani pe care i-ai tot amanat? Daca da, 
aceasta este o zi buna pentru a le rezolva 
odata pentru totdeauna. Mintea ta este 
deosebit de ascutita si concentrarea 
puternica, asa ca este mai putin probabil 
sa fii distras sau sa faci greseli. 

Ar trebui sa fie mai usor sa te 
concentrezi asupra aspectelor practice 
ale finantelor. O minte ascutita se 
combina cu intuitia imbunatatita 
pentru a iti oferi un avantaj special 
atunci cand vine vorba de a lua decizii 
cu privire la tot ceea ce priveste banii.

Posibil sa ai impresia ca 
acesta zi este cu siguranta un 
moment bun sa stai acasa, sa-ti 
faci un ceai si sa te ghemuiesti cu 
o carte buna. 

Daca este un roman, te vei 
bucura de el.

Te-ai gandit sa participi la un 
seminar, poate legat de afaceri? Tu si 
un partener ati putea merge impreuna. 
Acesta este un moment bun pentru a 
face acest lucru, deoarece gandirea ta 
este deosebit de clara si iti este mai usor 
decat de obicei sa te concentrezi.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:40 Eurovision 2023 
09:45 Teleshopping
10:00 Exclusiv în România (R)
10:55 Mic portret de 
  mari romance (R)
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Istorii incredibile 
13:00 Oamenii şi legea 
13:55 Eurovision 2023 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Opre Roma 
15:55 EURO polis 
16:55 Mic portret 
  de mari romance 
17:00 Nocturne 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: detectivi
   particulari
18:55 Ţară, ţară, cine eşti? 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Băieți buni, băieți răi (AP)
23:00 Soția perfectă 
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Istorii incredibile 
02:55 Poarta între căi (R)
04:25 Meteo
04:30 Soția perfectă 

08:10 Prăjitura de 
  Crăciun 
  fermecată (12)
09:35 Mereu la prima 
  întâlnire (AG)
11:15 Operațiunea 
  Mincemeat (15)
13:20 Adam 
  întunecatul (AP12)
15:25 Pe platourile 
  de filmare 
15:55 RoboCop (AP12)
17:50 Lucrurile 
  mărunte (15)
20:00 Babylon 
  Berlin 
21:45 Trafic (18)
00:10 Înrudiți (15)
01:55 Albatros (15)
03:50 Operațiunea 
  Mincemeat (15)
06:00 Crăciun 
  cu afine (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
17:30 Handbal Masculin: SCM
   Politehnica Timișoara - CS
   Dinamo București
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T.
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Găsit nevinovat 
04:30 Lista neagră 

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – povestea 
  continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru
00:00 Mama 
  vitregă – 
  iubirea
   schimbă tot (R)
01:00 Povestea de 
  pe insula (R)
02:00 Trei 
  surori (R)
03:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Casă, 
  super-casă

07:00 Starea 
  naţiei (R)

08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Exclusiv 
  VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar 
  pentru 
  iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv 
  VIP 
17:30 Flash 
  monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Secretele 
  presedintelui
20:00 Rocky IV (12)
22:00 Spitalul 
  Bellevue (AP)
00:00 JCVD (12)
02:00 Exclusiv VIP (R)
04:00 Focus (R)
05:30 Flash monden 

07:00 Albumul Naţional 
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2
11:45 Iubirea invinge
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Specialişti în sănătate (R)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Iubirea invinge 
21:00 Misiune sinucigasa (12)
23:00 Câinele negru (12)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Ed Stafford: 
  Misterele lumii 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri?
20:00 Maşini 
  pe alese
21:00 O pradă 
  mortală
22:00 Meserii 
  murdare 
23:00 Expediţii în 
  necunoscut 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:30 Cum se fabrică ? 
04:00 Meserii murdare
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

08:00 Sărituri cu schiurile: CM 
  Bad Mitterndorf Kulm 
08:45 Sărituri cu schiurile: 
  CM Hinterzarten 
09:30 Snooker: Home Nations
   Series Mastersul German 
11:30 Patinaj artistic: CE Espoo 
13:00 Rezumatul 
  Openului Australian 
14:00 Schi fond: CM Les Rousses 
15:20 Schi fond: CM Toblach 
17:10 Sărituri cu schiurile: 
  Cupa Mondială Willingen 
18:45 Ciclism: Turul Arabiei Saudite
19:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 
00:00 Ciclism: Seria Pro - Turul 
  Comunităţii valenciene 
01:00 Sărituri cu schiurile: 
  Cupa Mondială Willingen 
01:30 Schi fond: CM Toblach 
02:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Infidelul (AP)
22:30 Jocul 
  cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Casa iubirii (R)
04:30 Apel la 
  consilier (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:30 Weekend de familie (AP)
10:15 La bloc 

12:30 Ziua cârtiței (AP)
14:30 Familia Addams (AP)
16:30 Invitaţie la nuntă
18:15 La bloc 
20:30 Planul divin (12)
22:15 Bun venit în 
  Zombieland (15)
00:00 Planul divin (12)
01:45 Apropo Tv 

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 Golden 
  Boy – 
  Dragoste 
  rebela 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Nu te supăra, 
  frate! (R)
06:00 Observator

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Românii 
  au talent 
00:00 Supremația 
  lui Bourne (12)
02:15 Ultima noapte 
  (The Long Night) (R)
04:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate 

non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în 

alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

CTI 20 kV Trafo 2 PTCZ Treaptă II Uzina de Apă - 
străzile:  Primăverii, Aleea Rozelor

Slatina08:00 - 16:00

PTAB Braneţ - străzile: Principală, PrimăveriiBraneţ08:00 - 16:00
PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva 
de Jos

09:00 - 16:00
10.02

PTAB Centrul Tineret Brezoi (tert), PTAB Penny 2 
Brezoi, PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA 
Fundaţie Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, PTA 
Vultureasa, PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater 
Cosmotec (terţ), PTA Hală Producţie Mideni (terţ), 
PTA Staţie Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui 
Stan, PTCZ Staţie Tratare Apă Valea lui Stan (terţ)

Brezoi09:00 - 17:00

PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ), 
PTA Hârjeu (terţ)

Mălaia09:00 - 17:00

10.02 PTA Bârlogu, PTA Mogoşeşti, PTA Budurăşti, 
PTA Stoeneşti 1, PTA Stoeneşti 2, PTA Smeurăt 
1, PTA Smeurăt 2, PTA Smeurăt 3, PTA Gruieri, 
PTA Dobriceni 1, PTA Dobriceni 2, PTA Staţie Apă 
Stoeneşti (terţ)

Stoeneşti09:00 - 17:00

PTA Bârzeşti, PTA Bodeşti 1, PTA Bodeşti 2, PTA 
Bărbăteşti 1, PTA Bărbăteşti 2, PTA Bărbăteşti 3, PTA 
Bărbăteşti 4, PTA Staţie Tratare Pătrunsa (terţ)

Bărbăteşti09:00 - 17:00

LEA JT PTA Feţeni - circuitul spre SălişteaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Săliştea, PTAB Deep Forest (terţ), PTA Depozit 
Deşeuri Feţeni (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Profi - Cel 20 kV Trafo 1 - PTCZ Treaptă II Uzina de 
Apă - străzile: Primăverii, Aleea RozelorSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 50 Caracal - străzile: Aleea Rasăritului,                     
1 Decembrie 1918Caracal12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 52 Caracal - străzile: Mihai Eminescu, 
Parângului

Caracal08:00 - 16:00

07.02

PTA 1 Voineasa Mare, circuit 1 - str. PrincipalăVoineasa08:00 - 16:00
PTA CAP Nou Clocociov - străzile: Milcovului, Poenii, 
Boiangiului

Slatina-
Cartier 

Clocociov

09:00 - 16:00

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 FEBRUARIE – 12 FEBRUARIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

10.02

09:00 - 17:00 PTA 1 Plosca - circ. JT nr. 1, PTA CAP Plosca - circ. JT 
nr. 1

Bistreţ

09:00 - 17:00

PT 364 - cart. Craioviţa, zona blocurilor:  171A, 171B, 
171C, 171D, 171E, 171F, 171G, 171H, 171I, 171J, 
172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, Şc. Gen. Nr. 34, 
PT 363 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Gorunului, 
Elena Farago, bld. Oltenia, zona blocurilor: 143, 144, 
145, 169 A, 169 B, 169C, 169D, 169E, 170A, 170B, 
170C, 170D, 170E, 170F, 170G, 170H, 170I, 170K, 
170L, 170J

Craiova

09:00 - 17:00 PT 347 - cart. Craioviţa Nouă, str. Constantin Hotzu, 
bld. Oltenia, zona blocurilor: 152A, 152B, 152C, 152D, 
152E, 152F, 152G, 151A, 151B, 151C,  150A, 150B, 
150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150I, 150K, 
150L

Craiova

Craiova. Prinse când 
se aprovizionau de la 
containerele speciale 

pentru colectarea 
hainelor

Mai multe persoane au fost 
sancţionate de poliţia locală după 
ce au fost prinse că se aprovizionau 
gratuit de la containere speciale 
pentru colectarea separată a 
deşeurilor textile. Imaginile filmate 
de trecători au fost postate pe reţele 
sociale.

„Persoanele din imaginile ce au 
fost postate de cetăţeni pe Facebook, 
au fost depistate şi identificate de 
către poliţiştii locali, fiind aplicate 
sancţiunile prevăzute de lege, iar 
hainele au fost predate operatorului 
autorizat”, au anunţat poliţiştii locali.

În municipiul Craiova au fost 
amplasate 16 containere speciale 

pentru colectarea separată a 
deşeurilor textile, unde cetăţenii pot 
depune articolele de îmbrăcăminte 
şi încălţăminte, pe care nu le mai 
folosesc.

Vera IONESCU

Foto: Facebook/Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Luni 30.01.2023

Federația Sanitas anunță trei zile de 
proteste în fața Guvernului

Federația Sanitas a anunțat, 
joi, că va organiza proteste în fața 
Guvernului în primele trei zile ale 
săptămânii viitoare. Sindicaliștii cer 
mărirea cu 15% a salariilor tuturor 
angajaților din sănătate și asistență 
socială.

„Consiliul Național al Federației 
SANITAS înt run i t  miercur i ,  1 
februarie 2023, a decis calendarul 
acțiunilor de protest anunțate 
încă de acum două săptămâni. 
În zilele de 6, 7 și 8 februarie 

2023, în intervalul orar 10.00 -   
14.00, membrii SANITAS vor fi 
în Piața Victoriei pentru a cere 
public guvernanților să-și respecte 
obligațiile legale față de angajații 
din SĂNĂTATE și din ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ. Atât timp cât cei aflați 
la putere ignoră nevoile reale 
ale celor două domenii, regulile 
elementare ale dialogului social 
și drepturile lucrătorilor, SANITAS 
va protesta folosind toate formele 
și instrumentele legale, inclusiv 
deschiderea conflictului colectiv de 
muncă la nivel de sector”, se arată 
într-un comunicat al federației dat 
publicității joi, potrivit g4media.ro.

Revendicările federației:
1. Creșterea veniturilor tuturor 

salariaților din sănătate și asistență 
socială cu un procent de minimum 
15%, pentru acoperirea inflaţiei.

2. Declanșarea, de urgență, a 
negocierilor între Guvernul României 
și partenerii sociali, pe proiectul noii 
legi a salarizării personalului plătit din 
fonduri publice.

3. Asigurarea unei finanțări 
corecte și suficiente pentru instituțiile 
medicale și de asistență socială.

„Seria acțiunilor de protest pe 
care Sanitas o deschide săptămâna 
v i i toare va cont inua până la 
soluționarea revendicărilor și la 

îmbunătățirea semnificativă a situației 
membrilor noștri de sindicat”, mai 
precizează sursa citată.
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PUBLICITATE

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Afumați, Str.
Principală nr.37, județul Dolj, telefon 0251/318.001, fax 0351/420.220, 
e-mail: cldjafumati@yahoo.com, cod fiscal 5001953. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață 
de 125mp din imobilul „Magazie cereale Boureni” situat în Comuna 
Afumați, sat Boureni, judeţul Dolj, aparținând domeniului privat al 
Comunei Afumați, CF nr.38179, număr cadastral 38179, conform caietului 
de sarcini, H.C.L.Comuna Afumați nr.72/23.12.2022 și temeiului legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul 
Juridic și Resurse umane, Comuna Afumați, Str.Principală nr.37, județul 
Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.02.2023, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 24.02.2023, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură, Comuna Afumați, 
localitatea Afumați, Str.Principală nr.37, județul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.02.2023, ora 10.00, Comuna Afumați, Str.Principală nr.37, județul 
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a 
Tribunalului Dolj, Municipiul Craiova, Str.Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 
0251/419.851, fax 0251/415.323, e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 02.02.2023.

„Tricolorii” de la tenis de masă merg la 
Euro de pe locul 1!

Fetele și băieții din echipele 
naționale de seniori ale României s-au 
calificat fără emoții la Campionatul 
European de la Malmo. Ambele 
formații au terminat grupele pe 
primele locuri, cu meciuri încheiate 
3-0.

Fetele și băieții din naționalele de 
seniori de tenis de masă merg braț la 
braț la Campionatul European de la 
Malmo, din septembrie. Sportivii au 
disputat ultimele partide din grupe 
la Sala Polivalentă din Capitală. Atât 
jucătoarele lui Viorel Filimon, duble 
campioane europene și medaliate 
cu argint la ultimul turneu final 
continental, cât și băieții lui Andrei 
Filimon, au terminat grupele din care 
au făcut parte pe primul loc.

Eliza Samara, Bernadette Szocs și 
Adina Diaconu au învins Ungaria, 3-0.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte 
bucuroasă mai ales că am jucat 
acasă, la București. Când joci acasă, 
mereu vrei să câștigi” - Eliza Samara, 
componentă a echipei naționale 
de senioare de tenis de masă a 
României.

Eli a intrat la masa de joc ultima 
și a luptat împotriva unei românce 
stabilite în Ungaria.

„I-am zis domnului Filimon să 
vorbească mai încet că adversara 
mea înțelege tot” - Eliza Samara, 
componentă a echipei naționale 
de senioare de tenis de masă a 
României.

La finalul meciului cu Ungaria, 
Eliza a arătat și obiectul de care nu 
se desparte niciodată și care-i poartă 
mereu noroc.

„Este o iconiță pe care o am de la 
mama și de câte ori îmi schimb husa 
de la paletă ea este cu mine. Orice ar 
fi” - Bernadette Szocs, componentă a 
echipei naționale de senioare de tenis 
de masă a României.

Bernadette Szocs și-a făcut deja 
planurile pentru Europeanul din 
Suedia.

„Pe mine încă mă doare că la 
Cluj am pierdut aurul și vreau să 
readucem medalia de aur acasă, să 
ne luăm revanșa” - Bernadette Szocs, 
componentă a echipei naționale 
de senioare de tenis de masă a 
României.

În grupa din care au făcut parte, 
Eliza Samara, Bernadette Szocs, 
Adina Diaconu și Andreea Dragoman 
au mai învins Turcia, cu 3-0, în ambele 
partide și Ungaria, în tur, cu 3-1.

Locul 1 și pentru băieți
Sportivii din națională au defilat 

în fața Sloveniei și s-au calificat la 
Campionatul European de la Malmo 
2023 cu victorii pe linie în meciurile 
din grupă, 3-0.

„Este un sentiment extraordinar. 
Acesta a fost obiectivul nostru, chiar 
dacă eram calificați dinaintea acestei 
partide, am venit în formulă completă 
și am dat tot ce a fost mai bun” - 
Ovidiu Ionescu, component al echipei 
naționale de seniori de tenis de masă 
a României.

„Sunt foarte fericit pentru această 
calificare. Am muncit mult pentru ea. 
În toate aceste meciuri am arătat ca 
o adevărată echipă” - Cristi Pletea, 
component al echipei naționale de 
seniori de tenis de masă a României.

„Dacă după 20 de ani de carieră 
sunt atât de fericit pentru această 
calificare, înseamnă că încă fac acest 
sport cu pasiune și mă bucur foarte 
mult. Am muncit cu toții să mergem la 
Malmo. Vom munci și de acum înainte 
pentru o medalie” - Hunor Szocs, 
component al echipei naționale de 
seniori de tenis de masă a României.

SPORTS NET
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280.1298
4.4632
5.4966

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul si Dreptul Simeon și Sfânta 

Prorocita Ana
4.9024

Max.        7oC
Min.    1oC 

SLATINA 
SEVERIN

8/0oC
6/2oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

7/-30C
6/-2oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Rădoi, despre conflictul cu foștii elevi de 
la Craiova: „Nu vreau să fac scandal”

Mirel Rădoi a pus clubul condus de 
Mihai Rotaru într-o postură delicată. 
Antrenorul a decis, când încă pregătea 
trupa din Bănie, să excludă din lot 4 
fotbaliști. Printre aceștia au fost Vînă 
și Hanca. Cei doi, după ce tehnicianul 
a demisionat, au continuat să fie 
supărați pe club.

Rotaru s-a trezit cu două litigii 
în acest sens. Momentan, comisiile 
au spus că dreptatea este de partea 
trupei din Bănie. Totuși, Mirel Rădoi 
crede că lucrurile nu se vor termina 
atât de ușor în acest caz.

„Sunt un tip corect și nu vreau să 
fac scandal pentru că nu este cazul 
acum. Era și altă cale de atac sau 
de judecată, nu se termina așa ușor 
pentru nimeni. Cum nu cred nici acum 
că este încheiat cazul și, dacă se va 

termina cazul în România, cred că 
jucătorii vor alege să meargă la TAS 

la cum i-am văzut că au reacționat. 
(Dacă vei fi chemat și la TAS în 
garanție?) Vom vedea atunci care va 
fi situația… Aș avea o reacție inutilă în 
momentul ăsta, ei alegând să meargă 
mai departe cu acest caz”, a declarat 
Mirel Rădoi, citat de Prosport.

Vînă și Hanca pierd la comisii 
meciul cu Rotaru

Camera  Na ț i ona l ă  pen t ru 
Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF 
a dat verdictul în litigiul dintre Sergiu 
Hanca (30 de ani) și Ionuț Vînă (27 
de ani) de o parte, și CSU Craiova, 
de cealaltă. Jucătorii din Bănie cer 
daune imense, după ce s-ar fi simțit 
nedreptățiți de clubul patronat de 
Mihai Rotaru.

Hanca a cerut 2,5 milioane de 
euro pentru faptul că a fost exclus 
din lot de către fostul antrenor al 
CSU Craiova, în timp ce Vînă voia 5 
milioane de euro din același motiv. 
Totuși, comisiile din cadrul FRF nu 
le-au dat câștig de cauză.

HANCA SERGIU CĂTĂLIN vs. 
U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV 
SA - încetare raporturi contractuale 
și pretenții financiare - Admite în 
principiu cererea de chemare în 
garanție formulată de pârât. Respinge 
excepția inadmisibilității acțiunii 
invocată de pârât, ca neîntemeiată. 
Respinge cererea de chemare în 
judecată, ca neîntemeiată. Respinge 
cererea de chemare în garanție, ca 
neîntemeiată. Cu recurs.

VÎNĂ IONUȚ DANIEL vs. U 
CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA 
- încetare raporturi contractuale 
și pretenții financiare - Admite în 
principiu cererea de chemare în 
garanție formulată de pârât. Respinge 
excepția inadmisibilității acțiunii 
invocată de pârât, ca neîntemeiată. 
Respinge cererea de chemare în 
judecată ca neîntemeiată. Respinge 
cererea de chemare în garanție, ca 
neîntemeiată. Cu recurs”, se arată în 
comunicatul publicat pe site-ul LPF.

Cătălin ANGHEL


