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Mischii-ului
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Editorial

Martie, luna femeii

Deºi din punct de vedere calendaristic suntem deja intraþi în anotimpul primãverii, starea vremii ne
face sã mai aºteptãm puþin razele
soarelui.
Sã sperãm cã acestea nu vor întârzia sã aparã ºi zãpada încã ne-

topitã va face loc minunatelor flori
de primãvarã.
Vreau pe aceastã cale sã marchez primele zile ale lunii martie,
1 ºi 8, prin a le adresa un sincer
„La mulþi ani” tuturor femeilor,
doamne ºi domniºoare, cãrora le
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urez ca frumuseþea
primãverii sã le rãmânã mereu în suflete.
Al dumneavoastrã prieten ºi
primar,
Gheorghe Popa
Sere Iºalniþa angajeazã muncitori
necalificaþi (femei ºi bãrbaþi) pentru perioada 1 aprilie - 1 noiembrie 2011.
Beneficii: salariu minim pe economie,
tichete de masã, o pâine pe zi, transport tur-retur domiciliu.
Amãnunte în pagina 10.
Relaþii la tel.
0720.00.91.00 (director tehnic)
0727.77.95.72 (jurist)

25 aprilie, a doua ediþie a
Zilei Mischii-ului

Gheorghe
Gheorghe Popa:
Popa: “80
“80 de
de
hectare
hectare deja
deja împãdurite”
împãdurite”

Anul acesta va avea loc cea de-a doua
ediþie a Zilei Comunei. În acest sens, Primãria doreºte sã vã anunþe cã manifestãrile prilejuite de aceastã sãrbãtoare vor avea
loc în data de 25 aprilie, începând cu orele
14:00. Cetãþenii sunt rugaþi sã participe în
numãr cât mai mare la acest eveniment
care îi reprezintã în totalitate.

Primãria ºi Consiliul
Local Mischii, în frunte
cu primarul comunei,
Gheorghe Popa, doresc
sã le ureze tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor, cu prilejul
sãrbãtoririi Zilei de
8 Martie, sã aibã parte
numai de bucurii în
acest început de primãvarã, putere de muncã ºi
mult succes în
tot ceea ce fac.
O primãvarã cât mai
frumoasã ºi

La mulþi ani!
CMYK
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ªtiri administrative
Bonificaþie de
10 procente la
plata impozitelor
Cetãþenii comunei Mischii sunt anunþaþi
cã, pentru plata integralã a impozitului local
pe anul 2011 cu anticipaþie beneficiazã de o
reducere procentualã de 10%. În acest caz,
plata trebuie fãcutã pânã în luna martie, anul
curent, iar începând cu aceastã datã, pentru cei care încã nu ºi-au achitat impozitele
cãtre bugetul local se vor aplica majorãri
de 2% pe fiecare lunã de întârziere. Consiliul Local Mischii a stabilit ca valorile la care
se ridicã impozitele locale sã rãmânã neschimbate faþã de anul trecut, iar unele taxe
au fost chiar micºorate.
Totodatã, categoriile de persoane care
beneficiazã de unele scãderi la taxele ºi
impozitele locale sunt: veteranii ºi vãduvele
veteranilor de rãzboi, eroii martiri, luptãtorii
revoluþiei de la 1989 ºi cei persecutaþi politic, persoanele cu handicap grav ºi accentuat cât ºi cele cu gradul I de invaliditate.
Pentru a beneficia de reduceri, acestea tre-

buie sã prezinte acte justificative.
De asemenea, cetãþenii
care au datorii la taxele ºi impozitele locale sunt rugaþi sã le
achite la compartimentul existent în Primãria Mischii. „Oamenii trebuie sã înþeleagã cã noi
depindem de aceste încasãri, în
primul rând pentru cã trebuie sã
plãtim utilitãþile, cum ar fi iluminatul public ºi în al doilea rând,
de procentul acestor încasãri
depindem la calcularea bugetelor locale ºi astfel, admistraþiile
cu un grad mai mare de colectare vor primi
mai mulþi bani de la Consiliul Judeþean”,
susþine Claudia ªerban, inspector financiar.
O problemã importantã cu care se confruntã administraþia localã este cea a colectãrii amenzilor. „Amenzile neplãtite ale

cetãþenilor sunt în numãr destul de mare.
Pentru cei care nu le achitã în timp util, se
vor întocmi dosare care urmeazã a fi analizate pentru a stabili încadrarea lor în muncã în folosul comunitãþii”, a declarat Claudia ªerban.
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ªtiri administrative
De acum, divorþul se face la
Primãrie

Din data de 27 decembrie 2010, acþiunea de divorþ, ca mijloc de desfacere a cãsãtoriei, poate fi introdusã ºi pe cale administrativã. Astfel, aceasta poate fi introdusã atât la notar, cât ºi la ofiþerul stãrii civile.
În conformitate cu prevederile Legii 202/
2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea proceselor, dacã soþii sunt de acord cu
divorþul ºi nu au copii minori, nãscuþi din
cãsãtorie sau adoptaþi, ofiþerul de stare civilã, sau notarul de la locul cãsãtoriei sau al
ultimei locuinþe comune a soþilor poate constata desfacerea cãsãtoriei, prin acordul
soþilor, eliberându-le un certificat de divorþ,
potrivit legii. Având în vedere cele de mai
sus, pentru desfacerea cãsãtoriei pe cale
administrativã, în faþa ofiþerului de stare civilã, Consiliul Local Mischii a aprobat o taxã
de 100 de lei.
Cererea de divorþ pe cale administrativã se face în scris, se depune ºi se semneazã personal de cãtre ambii soþi în faþa
ofiþerului de stare civilã delegat de primãria
care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau
pe raza cãreia se aflã ultima locuinþã comunã a soþilor. În cererea de divorþ, soþii
declarã pe propria rãspundere cã:
-sunt de acord cu desfacerea cãsãtoriei,
-nu au copii minori nãscuþi din cãsãtorie
sau adoptaþi
-niciunul dintre soþi nu este pus sub interdicþie
-nu au mai solicitat altor autorirãþi desfacerea cãsãtoriei.
De asemenea, în cererea de divorþ, soþii declarã pe propria rãspundere:
-adresa ultimei locuinþe comune
-numele pe care fiecare sau, dupã caz,
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numai unul dintre aceºtia, urmeazã sã-l
poarte dupã desfacerea cãsãtoriei
La depunerea cererii de divorþ, ofiþerul
de stare civilã delegat solicitã soþilor urmãtoarele documente:
-certificatele de naºtere ºi cãsãtorie ale
soþilor, în original ºi copie
-documentele cu care se face dovada
identitãþii, în original ºi copie
-declaraþie autentificatã în faþa notarului public în situaþia în care ultima locuinþã
comunã declaratã nu este aceeaºi cu domiciliul sau reºedinþa ambilor soþi înscrisã
în cartea de identitate
În cazul cetãþenilor strãini, certificatele
de naºtere trebuie sã îndeplineascã cerinþele de legalitate conform convenþiilor intrenaþionale ºi tratatelor încheiate între România ºi statele ai cãror cetãþeni sunt
În cazul persoanelor care nu cunosc limba românã, depunerea cererii de divorþ se
face în prezenþa unui traducãtor autorizat,
iar în cazul persoanelor surdo-mute, a unui
interpret, încheindu-se în acest sens un proces verbal.
Dupã confruntarea datelor din documentele prezentate cu datele înscrise în cererea de divorþ, ofiþerul de stare civilã delegat
certificã pentru conformitate copiile depuse cu excepþia certificatului de cãsãtorie, în
cazul cãruia se reþine originalul.
Valabilitatea documentelor cu care se

face dovada identitãþii solicitanþilor se verificã de cãtre ofiþerul de stare civilã delegat
atât la momentul depunerii cererii cât ºi la
data eliberãrii certificatului de divorþ.
Dovada identitãþii de poate face de cãtre soþi cu unul dintre urmãtoarele documente:
-pentru cetãþenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, sau, în cazul cetãþenilor români cu domiciliul în strãinãtate, paºaportul,
care sã se afle în termenul de valabilitate,
atât la momentul depunerii cererii cât ºi la
data eliberãrii certificatului de divorþ.
-pentru cetãþenii Uniunii Europene, sau
Spaþiului Economic European - documentul de identitate sau paºaportul emis de statul aparþinãtor
-pentru apatrizi – paºaport emis în baza
Convenþiei privind Statutul Apatrizilor din
anul 1954 însoþit de permisul de ºedere temporar sau permanent, dupã caz.
-pentru cetãþenii strãini din statele terþe
– paºaportul emis de statul ai cãror cetãþeni sunt în care sã fie aplicatã viza de intrare pe teritoriul României. Viza trebuie sã
fie valabilã atât la data depunerii cât ºi la
data eliberãrii certificatului de divorþ.
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ªcoala,
ªcoala, primul
primul pas
pas în
în viaþã
viaþã

Autor: Tudor Lungan Paul Alin, directorul ªcolii cu Clasele I-VIII, Mischii
De la ºcoala contemporanã, societatea
aºteptã astãzi totul: sã transmitã tinerilor
cunoaºtere, sã-i ajute sã se adapteze la o
realitate în continuã transformare ºi sã-i
pregãteascã pentru viitor. ªcoala oferã din
ce în ce mai multe informaþii, încercând sã
pregãteascã tinerii atât pentru integrare
socio-profesionalã (pe piaþa muncii tot mai
dinamicã) cât ºi pentru a deveni cetãþeni ai
noilor comunitãþi multinaþionale. Urmãrind
aceste obiective, ªcoala cu clasele I-VIII
Mischii oferã elevilor sãi un învãþãmânt de
calitate: profesori calificaþi pentru fiecare
obiect, metode moderne de predare, activitãþi ºcolare ºi extraºcolare interesante, antrenante, care sã le dezvolte elevilor personalitatea ºi încrederea în sine. Profesorii
ºi învãþãtorii au în vedere atît actul educaþional, infomaþional cât ºi pe cel socio-moral prin continuã colaborare cu familiile elevilor.
Cadrele didactice dovedesc mereu calitãþi legate de adaptarea la schimbare, de
formarea de competenþe ºi creativitate în
modul de a pune în valoare capacitãþile fiecãrui elev. În acest sens, profesorii ºi diriginþii au realizat parteneriate cu:
-Revista „Oscar” în cadrul cãruia s-au
desfãºurat concursurile ºi expoziþii naþionale de desene numite „Peisaj de iarnã”
(elevii din clasele I-IV ocupând locul al treilea) ºi „Parada Mãrþiºoarelor” de la Muzeul Olteniei, Craiova.
-Comunitatea localã, conceptul fiind
acela cã tinerii sunt motivaþi de modelele
adulþilor care apreciazã învãþãtura
-Poliþia Mischii, obiectivul fiind acela de
formare ºi consolidare a unor deprinderi ºi
a unui comportament corect ºi civilizat în
rândul elevilor
-Biserica localã, obiectivul fiind acela

de a promova valorile spirituale
-Cabinetele medicale, obiectivul fiind
acela de a face cunoscute normele de igienã personalã
-Biblioteca localã
-Liceul Tudor Arghezi, ªcoala cu Clasele I-VIII Gherceºti, conceptul de bazã
fiind cunoaºterea ºi comunicarea. În cadrul acestui parteneriat a avut loc prima
întâlnire cu tema „Ocroteºte-þi sãnãtatea”,
iar elevii ºcolilor din Mischii au participat la
dezbateri, expuneri, expoziþii pentru promovarea unui comportament sigur privind ITS
– HIV – SIDA.
Cadrele didactice doresc ca toþi elevii
sã reuºeascã în viaþa socialã ºi profesionalã ºi, tocmai din acest motiv au impus un
standard ridicat pentru învãþãturã ºi formarea tinerilor, insuflându-le spiritul de competiþie.
Rezultatele nu au întârziat sã aparã,
mulþi dintre elevi participând la olimpiadele
de matematicã, limbã ºi literaturã românã,
limbi strãine, geografie. Unii dintre ei au
reprezentat ºcoala din Mischii la faza judeþeanã, unde au obþinut punctaje foarte bune
la olimpiada de limbã, literaturã ºi comunicare „George Cãlinescu” ºi la olimpiada de
geografie. De asemenea, rezultate foarte
bune au obþinut ºi la Concursul Internaþional „Cangurul lingvist”, secþiunile de liba
englezã ºi limba francezã, la Concursul
Naþional de Matematicã „Olimpicii cunoaºterii”, precum ºi la Concursul Naþional
de Limba Francezã „Protejez la nature”, unde ºcoala din Mischii a obþinut
locul al doilea la nivel de þarã. Activitãþile ºcolare ºi extraºcolare sunt diverse:
concursuri, serbãri, drumeþii, excursii în þarã,
toþi elevii luând parte cu mare drag ºi interes la aceste programe.
Anul ºcolar a demarat cu o activitate în
cadrul proiectului naþional „Let’s do it Ro-

mânia” când toþi elevii ºi cadrele didactice
au spus „DA” pentru curãþenie în comuna
Mischii propunãndu-ºi prin aceasta responsabilizarea cetãþenilor faþã de mediul înconjurãtor. De asemenea, ºcoala a fost implicatã ºi în alte activitãþi, dintre care amintim: „Ziua Holocaustului”, „Sãptãmâna teatrului” – vizionarea unei piese de teatru,
„Oameni, tradiþii, obiceiuri” – vizitã la târgul olarilor, „Pagini de istorie” dedicate Zielei
de 1 decembrie 1918 sau „Sãrbãtori Creºtine, Naºterea Domnului” – serbare, o vizitã la Biserica Madona Dudu, din Craiova
ºi la Catedralã, diverse activitãþi de vacanþã precum o vizitã la patinuarul din Craiova. Totodatã, a fost organizatã ºi o activitãþi culturale denumitã: „Mihai Eminescu –
poetul naþional” ºi „Unirea Principatelor
Române, 24 ianuarie 1859”. Ultima activitate a cuprins o vizitã la muzeu. Mai mult
au fost organizate ºi dezbateri, mese rotunde pe teme precum: „Violenþa se învaþã” ºi „Împreunã spre o lume curatã”.
Realizãrile pe care unii dintre elevi le
au sau le-au avut atât în ºcoalã cât ºi mai
departe la liceu ºi facultãþi, dovedesc faptul cã profesorii ºi învãþãtorii îºi dau interesul în ceea ce priveºte actul educaþional spre
exemplificare, mulþi dintre elevi au reuºit,
datoritã rezultatelor foarte bune la învãþãturã sã urmeze licee precum: Elena Cuza,
Fraþii Buzeºti, Pedagogic, Nicolae Titulescu sau Tudor Arghezi din Craiova. Din discuþiile purtate cu pãrinþii, aceºtia sunt mulþumiþi de modul de predare folosit de cadrele didactice, precum ºi de legãtura formatã între elevi, profesori ºi pãrinþi. Au fost
cazuri în care pãrinþii au dorit sã-ºi trimitã
copiii sã studieze din clasa a V-a sau mai
devreme chiar la o ºcoalã din oraº, dânduºi seama mai târziu (uneori prea târziu) cã
rezultatele la învãþãturã ale acestora sunt
slabe. Avem experienþe neplãcute, mulþi
dintre elevii care au venit de la ºcoli din
oraº nu au putut sã se adapteze acolo, rezultatele fiind slabe sau foarte slabe, aceºtia fiind în pericol de corigenþã. Aceste „performanþe” pot fi cauzate în parte de vârsta
prea micã a copiilor pentru un astfel de
efort al navetei zilnice, care implicã obosealã, dar ºi timpul redus acordat învãþãturii. Alte cauze mai pot fi o slabã colaborare
a pãrinþilor cu ºcoala sau anturajul în care
intrã copiii, dobândind astfel un comportament nesãnãtos (chiul, fumat, alcool ºi violenþã).
Sfatul nostru, al profesorilor ºi al conducerii ºcolii din Mischii este acela ca pãrinþii sã se gândeascã foarte serios înainte
de a-ºi muta copiii de la ºcoala din comunã
la una din oraº ºi sã ia în considerare inclusiv pãrþile negative ale acestei alegeri, care
se rãsfrând asupra celor mici. Este vorba
de obosealã, dar ºi de ispite ºi tentaþii cu
care se pot întâlni aceºtia nefiind supraveghiaþi corespunzãtor.
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Info
Info Poliþie
Poliþie
· Agenþii Postului de Poliþie Mischii vor
demara în cea mai scurtã perioadã o acþiune prin care se doreºte punerea în legalitate a persoanelor cãrora le expirã actele de
identitate anul acesta, le au deja expirate
sau locuiesc pe raza comunei fãrã acte care
sã dovedeascã acest lucru.
„Nu este prima datã când solicitãm
acest lucru. Lipsa actelor cetãþenilor
constituie o mare problemã pentru
noi.Se aflã în aceastã situaþie aproximativ 500 de persoane, ceea ce înseamnã jumãtate din populaþia comunei. Noi vrem sã îi ajutãm pe oameni
sã-ºi refacã actele, de aceea am ºi demarat aceastã acþiune. Noi îi vom depista, le vom transmite situaþia lucrãtorilor de la Evidenþa Populaþiei Craiova ºi tot prin noi vor intra în posesia
noilor acte. Asta îi ajutã foarte mult
pentru cã nu mai sunt nevoiþi sã facã
toate aceste drumuri. Cei care insistã
sã rãmânã în ilegalitate vor fi sancþionaþi conform legii. Este pãcat ca o comunã aºa mare cum este Mischiiul sã
rãmânã în sondaje cu un numar mult
mai mic decât locuitori în fapt”, susþine
ºeful postului de poliþie.
· Pe teritoriul comunei Mischii continuã

sã acþioneze un grup de rromi, care, prin
folosirea diferitelor pretexte, intrã îi contact cu cetãþenii, le distrag atenþia, apoi le
furã din locuinþe. Agenþii postului de poliþie
din localitate vã solicitã o mai mare atenþie
în permiterea accesului acestora în curþi ºi
gospodãrii , indiferent de pretextele oferite
ºi anunþarea imediatã a lucrãtorilor postului de poliþie Mischii prin apelarea directã
sau prin folosirea numãrului unic de urgenþã 112.
Tot în acest sens, din cauza apariþiei unor
cazuri de furt de cazane ºi gãleþi din alamã,
ustensile folosite pentru producerea rachiului, pe teritoriul localitãþii Mlecãneºti, cetãþenii sunt rugaþi sã –ºi asigure corespunzãtor aceste obiecte pentru a evita favorizarea furturilor de acest gen.

· Lucrãtorii postului de poliþie Mischii au
stopat acþiunile infracþionale ale unui grup
de tineri din satul Gogoºeºti care a sustras
mai multe bunuri din locuinþele abandonate
din sat. Aceºtia au fost trimiºi în judecatã
pentru sãvârºirea acþiunii de furt. Aceeaºi
soartã a avut-o ºi C.A. din sat Motoci, prin
acþiunea demaratã de poliþia localã a fost
depistat ºi arestat în cadrul Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Dolj. În urma judecãrii
faptei sale, acesta a fost condamnat la doi
ani de închisoare. Totdatã, pe data de 10
februarie, anul curent, ª.E., G.M., F.I. ºi
Z.M., sub influenþa bãuturilor alcoolice, au
sustras o caprã din gospodãria unui cetãþean de pe raza localitãþii. Aceºtia sunt în
prezent cercetaþi pentru ºãvârºirea infracþiunii de furt.

Numãrul cetãþenilor cu buletin
de Mischii decide soarta
comasãrii administrative
Se preconizeazã cã în perioada imediat urmãtoare, postul
de poliþie Mischii sã se desfinþeze.
Pe raza localitãþii va rãmâne un singur lucrãtor, urmând ca
la nivelul comunei Murgaºi sã
se înfiinþeze o secþie care sã
cuprindã patru localitãþi: Gherceºti, Mischii, Murgaºi ºi Bulzeºti.
„Iniþiativa nu este una sigurã. Încã se analizeazã opþiunile ºi pe parcurs se va
decide dacã acest lucru este
fezabil. Dacã se va lua hotãrârea comasãrii posturilor,
aici, în localitate va rãmâne
ºeful de post ºi va desfãºura
acþiuni de cercetare penalã,
iar restul colegilor din cele
patru localitãþi vor organiza
patrule în sistem de 12 ore
cu 24 în toate cele patru comune. Unul dintre motivele

susþinute pentru care aceastã secþie nu va fi înfiinþatã în
comuna Mischii este numãrul scãzut de locuitori. De
aceea am demarat acþiuni de
punere în legalitate a cetãþenilor privind actele de
identitate. Sunt mulþi cei
care în fapt locuiesc aici, dar
în acte au trecutã altã adresã, de aceea numãrul locuitorilor din comunã este scãzut”, a declarat ºeful postului de
poliþie Mischii.
Acestã mãsurã, din pãcate,
nu afecteazã numai activitatea
postului de poliþie, ci ºi în întreaga activitate administrativã a
comunei. „Aºa cum a precizat ºi agentul-ºef al poliþiei
localitãþii noastre, posturile
se vor comasa ºi acest lucru
este adus în discuþie tot mai
des. Criteriul cel mai important care va fi luat în calcul

este numãrul de locuitori.
Comuna noastrã are doar
1800 de locuitori, ceea ce
înseamnã cã numãrul populaþiei este mai mic decât cel
al comunei Murgaºi – cu care
se discutã aceastã comasare.
Pentru cã localitatea
noastrã sã aibã identitate
proprie, toþi cetãþenii care locuiesc în fapt în Mischii, dar
nu au încã în buletin trecutã
adresa realã, sunt rugaþi sãºi schimbe actele, recunoscând astfel ca domiciliu stabil comuna Mischii.
De asemenea, vreau sã
se înþeleagã cã vizele de flotant nu sunt luate în calcul la
numãrul activ de cetãþeni.
Toþi cei care doresc sã-ºi preschimbe actele de identitate
se pot adresa primãriei ºi
chiar mie personal, ca primar, pentru a stabili o datã

în care Serviciul de Evidenþã a Populaþiei Craiova sã se
deplaseze la Mischii pentru
a le simplifica situaþia. Le
mulþumesc anticipat pe
aceastã cale tuturor celor
care vor þine cont de aceastã rugãminte ºi sper ca în
acest fel sã se evite o problemã majorã ºi de maximã
importanþã, respectiv desfinþarea comunei.
Asta ar însemna ca cetãþenii sã fie nevoiþi sã se deplaseze la Murgaºi ºi pentru
cele mai mici probleme de
naturã administrativã.
Vreau sã clarific faptul cã
nu pentru mine fac acest
apel, ci pentru binele comunei ºi mã vãd obligat în acest
sens sã vã anunþ ce probleme ne aºteaptã”, a declarat
primarul localitãþii, Gheorghe
Popa.
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Cadastrul general
gratuit, demarat
Proiectul CESAR finanþat de Banca Mondialã privind realizarea cadastrului general gratuit al imobilelor, terenurilor intravilane ºi extravilane se aflã în curs
de desfãºurare. „În sfârºit s-a semnat contractul pentru acest proiect. Eu am anunþat acest lucru cu un an
în urmã, dar demararea lui a durat pentru cã licitaþia a
fost una internaþionalã, fiind anulatã deja o datã, ceea
ce a tras dupã sine foarte multe întârzieri. În momentul de faþã a fost desemnatã firma câºtigãtoare ºi sperãm sã începem efectiv în acestã lunã. Perioada de
implementare a proiectului este de doi ani. În numãrul
viitor al publicaþiei locale vom veni cu precizãri ºi completãri detaliate în ceea ce priveºte aplicarea acestui
proiect”, a declarat Gheorghe Popa.

Proiecte în derulare pentru anul 2011
Din cauza faptului cã bugetul pentru anul 2011 este mult
micºorat, Primãria va trebui sãºi cântãreascã foarte bine opþiunile în materie de investiþii ºi
cheltuirea banilor pentru a evita
intrarea în faliment. Astfel, instituþia a redus toate cheltuielile
materiale ºi, cu toate astea, pentru investiþii în comunã nu a mai
rãmas decât suma de 400.000
lei, ceea ce reprezintã o sumã
foarte micã. „Am decis ca
200.000 lei sã fie cheltuiþi
pentru introducerea reþelei
de gaze în satele Motoci ºi
Urecheºti. Suma nu acoperã
integral investiþia, dar este un
început la lucrãrile pe care
locuitorii de acolo le aºteaptã de ºapte ani de zile. Restul
de bani vor fi alocaþi, aºa cum

se vede ºi din defalcarea bugetului local, pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru proiecte deja depuse pe PNDI, în ordine prioritarã: sistemul de canal.izare
în comunã, asfaltarea drumului DC 165 Craiova – Mlecãneºti ºi modernizarea ºi asfaltarea tuturor uliþelor. Prioritizarea a fost fãcutã în aºa
fel pentru cã cei de la Bucureºti au precizat cã nu ne vor
da bani pentru asfaltarea uliþelor decât dacã avem deja
sistemul de canalizare, pentru cã acesta va fi introdus pe
mijlocul strãzilor ºi astfel, asfaltul va fi distrus”, a declarat
primarul localitãþii.
Totodatã, în bugetul local au
fost repartizaþi bani pentru rea-

lizarea studiului de fezabilitate a
proiectului pe Mãsura 1.2.5.,
proiect ce va fi depus în luna mai
ºi care are ca obiectiv modernizarea a ºapte kilometri de drum
pentru exploatare agricolã, prin
fonduri europene. În acest sens
se au în vedere rutele: drumul
care continuã de la Urecheºti
pânã la sediul CAP Motoci ºi de
aici pânã la ieºirea în drumul naºional DN65C (aproape de Cãlineºti), drumul de la Cepoi pânã
la drumul naþional, drumul care
trece pe lângã moarã, pânã la
CAP Mischii ºi apoi la cimitir, în
spatele grãdiniþei ºi pânã în
punctul ªobolanu ºi drumul de
la Mangiacu la „Marin a lui
Diþu” (staþia de gaze). De asemenea, se va avea în vedere ºi
reprofilarea tuturor uliþelor ºi

intervenþia pe ele kcu piatrã,
acolo unde este cazul.
În aceastã primãvarã se va
continua un proiect important
pentru comunã, acela prin care
se vor împãduri 108 hectare.
Pânã în momentul de faþã s-au
împãdurit 80 de hectare, urmând
ca în aceastã primãvarã sã se
finalizeze proiectul. „Este un
proiect la care þin foarte mult.
Rog cetãþenii sã se implice ºi sã
aibã grijã de aceastã pãdure nou
înfiinþatã pentru cã ea va contribui la asigurarea sãnãtãþii copiilor noºtrii ºi a planetei. Singur
nuu voi putea duce la bun sfârºit acest proiect, de aceea apelez la ajutorul comunitãþii în ceea
ce priveºte grija ºi ocrotirea
acestei plantaþii”, susþine primarul localitãþii.

Vine
Vine primãvara!
primãvara!
Autor: Marin Matei, viceprimar al comunei Mischii
Perioada de iarnã 2010-2011 a fost mult
mai blândã în ceea ce priveºte cãderea
zãpezii ºi a viscolului pânã la scrierea acestor rânduri ºi mai avem câteva zile pânã la
prima lunã de primãvarã unde ne aºteaptã
câteva obligaþii de întreþinere a trotuarelor.
Avem locuitori gospodari care au depus suflet ºi eforturi la toate acþiunile înteprinse de cãtre Consiliul Local Mischii ºi
de aceea vã reamintim ºi totodatã vã rugãm ca anul acesta satele noastre sã fie
printre cele mai frumoase.
Pentru aceasta, trebuie sã refacem ºanþurile din faþa proprietãþilor pe care le deþinem pentru scurgerea apei prin îndepãrtarea resturilor vegetale specifice, a resturilor menajere aruncate la întâmplare ºi transportarea lor.

Avem obligaþia de a planta pomi
fructiferi sau alte specii în aºa fel încât
sã nu existe nicio gospodãrie fãrã
aceastea. De asemenea, trebuie sã
plantãm flori pe trotuarele din faþa gospodãriilor ºi sã le întreþinem ori de câte
ori este nevoie, mai ales cã acum dispunem ºi de apã permanent, acest lucru uºurându-ne munca.
Nu trebuie sã uitãm cã în luna aprilie,
anul acesta pentru a doua oarã avem sãrbãtoarea comunei, cu prilejul cãreia vom fi
vizitaþi de multe personalitãþi invitate la festivitate. Acest lucru trebuie sã ne ambiþioneze ºi mai mult deoarece corespunde cu
Sãrbãtoarea Sãrbãtorilor, aºa cum este recunoscutã sãrbãtoarea Sfintelor Paºte, fiind ºi dumneavostrã invitaþi sã o petrecem
împreunã în centrul comunei.
Ne vom deplasa la fiecare locuinþã, sã

discutãm cu dumneavoastrã ºi de comun
acord sã începem activitatea de înfrumuseþare aºa cum am procedat în fiecare an
fiind mereu aproape de dumneavoastrã.
Sunteþi rugaþi sã rãspundeþi la aceste
rugãminþi pentru ca împreunã sã putem sta
sã admirãm pomii, florile ºi curãþenia din
comuna noastrã.
În numele meu personal ºi al Consiliului Local vã urmãm tuturor multã sãnãtate
ºi fie ca primãvarã sã vã gãseascã voioºi
ºi cu putere de muncã.
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Bugetul local pentru anul 2011
‘Autor: Floriana Zidaru, contabil în cadrul Primãriei Mischii
Bugetul local al comunei Mischii este în
valoare totalã de 1.686.000 lei, acesta însumând ºi pãrþile de venituri cât ºi cele de
cheltuieli. Pe parte de venituri, preponderent, o au veniturile proprii ale comunei, care
sunt în valoare de aproximativ 350.000 lei,
iar sumele ºi cotele primite de la Consiliul
Judeþean pentru echilibrare ºi cofinanþare
sunt de aproximativ 304.000 lei. Tot în capitolul venituri intrã ºi sumele defalcate din
TVA destinate echilibrãrii bugetului local.
Acestea sunt în sumã de 267.000 lei. Faþã
de anul 2010, cotele ºi sumele primite pentru echilibrare sunt mai mici cu aproximativ
200.000 lei.
Pe parte de cheltuieli, sumele sunt împãrþite în:
-cheltuieli principale (dintre acestea fac
parte cheltuielile cu învãþãmântul) care sunt
însumate la valoarea de 451.000 lei,
-drepturi de asistenþi personali ale persoanelor cu handicap, de aproximativ 54.000
lei
-cheltuieli de capital destinate obiectivelor de investiþii, de aproximativ 430.000 lei.

Principalele investiþii cuprinse în
bugetul anului 2011 sunt:
-achiziþia unui boldoexcavator în
sistem leasing (80.000 lei)
-platã ratã pentru teren de fotbal
sintetic deja construit (50.000 lei)
-forare puþ apã în comuna Mischii (50.000 lei)
-Studiu de Fezabilitate, Proiect
Tehnic ºi execuþia lucrãrilor de introducere a sistemului de alimenatre cu
gaze în satul Motoci (200.000 lei)
-actualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul privind sistemul
de canalizare (9000 lei)
-actualizarea studiului d efezabilitate
pentru proiectul privind asfaltarea drumurilor comunale (10.000 lei)
-studii topo ºi geotehnice aferente drumurilor de exploataþie propuse a fi modernizate pe Mãsura 1.2.5., din fonduri europene ºi de dezvoltare ruralã (21.000 lei)
-cofinanþarea pentru proiectul privind
parcul fotovoltaic
(10.000 lei)

-Alte cheltuieli, bunuri ºi servicii (carburanþi, iluminat, întreþinere iluminat public, iluminatul staþiei de apã, reparaþii curente staþii sau fântâni).
Sperãm ca în anul 2011 sã avem încasãri mai mari pe parte de venituri ºi chiar sã
depistãm noi surse de venituri pentru a asigura bunul mers al gospodãririi în comunã.

Realitatea Mischii-ului

8

Primãria Mischii nu-ºi permite finanþarea
centrului medical de permanenþã
poveste despre
despre înfiinþarea
înfiinþarea unitãþii
unitãþii
Adevãrata
Adevãrata poveste

Primarul localitãþii, Gheorghe
Popa, doreºte sã informeze cetãþenii asupra unui fapt întâmplat în urmã cu câteva zile în
localitate. În comunã ºi-a fãcut
apariþia un grup de oameni care
merg din casã în casã ºi strâng
semnãturi pentru înfiinþarea unui
centru medical de permanenþã.
Acest proiect are însã foarte
multe implicaþii pe care cetãþenii cu siguranþã nu le cunosc în
totalitate.
Conform adresei primite în
data de 9 februarie 2011 prin
care se aduce la cunoºtinþã faptul cã a fost publicatã Ordonanþa
de Urgenþã numãrul 7/2011 pentru înfiinþarea centrului de permanenþã prin care Consiliuluii
Local le revin urmãtoarele obligaþii: asigurarea spaþiului, asigurarea personalului auxiliar ºi plata lui, asigurarea dotãrii minimale necesare ºi asigurarea utilitãþilor necesare funcþionãrii centrului. Asta presupune cã o parte din banii pe care cetãþenii
comunei îi plãtesc la taxele ºi
impozitele locale trebuie destinaþi plãþilor salariilor personalului auxiliar ºi utilitãþilor necesare funcþionãrii: gaze, curent,
apã, telefon ºi internet.
„Pe lângã salariile celor
ºapte medici ºi ºapte asistenþi, necesari pentru menþinerea centrului, adevãratul
motiv pentru care doctorul

Duþã Ion doreºte înfiinþarea
acestui centru de permanenþã este plata încãlzirii, luminii, apei ºi telefonului pentru
întreaga sa casã, locul unde
ar funcþiona centrul. Trebuie sã înþelegeþi cã domnul
doctor nu face acest lucru
pentru cã îi pasã de dumneavostrã, aºa cum lasã dã se înþeleagã”, susþine primarul localitãþii.
Este cunoscut faptul cã centrul de permanenþã a mai funcþionat în anul 2009 în localitate,
în aceleaºi condiþii, ºi, în urma
controlului de la Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) s-a constatat cã în perioada cuprinsã
între datele de 01.11.2009 ºi
31.12.2009, adicã douã luni de
zile, suma cheltuitã de Ministerul Sãnãtãþii a fost de aproximativ 30.500 lei, adicã, cei ºapte
medici au încasat 13.000 lei în
formã de salariu, iar cheltuielile
de administrare ºi funcþionare sa ridicat la suma de 17.500 lei.
Astfel, costul unei consultaþii se ridica la suma de 85 de lei,
iar media de consultaþii era în
numãr de ºase în 24 de ore. Din
acestea, sunt cazuri care nu
constituie urgenþe ºi pot fi temporizate în cadrul timpului normal de lucru. Totdatã, centrul
asigura asistenþa medicalã pentru douã localitãþi: Mischii ºi
Gherceºti, aflate fiecare la 8 km

de Craiova, pe artere diferite,
astfel cã practic doar locuitorii
din Mischii beneficiazã de serviciile centrului.
Tot controlul de la DSP a stabilit cã, în medie, cheltuielile cu
materialele sanitare ºi medicamente reprezentau o pondere
de sub 10% din totalul cheltuielilor de administrare ºi funcþionare. În urma controalelor, ca
documente au fost prezentate
de cãtre susþinãtorii centrului
facturi de achiziþii care nu aveau
nici o legãturã cu domeniul sanitar, acestea arãtând cã au fost
cheltuiþi bani pentru achiziþionarea de piese auto sau anvelope.
De asemenea, au fost decontate ºi facturi pentru plata abonamentelor de telefon, a lemnelor
de foc necesare încãlzirii ºi altele.
În urma controalelor, membrii centrului au fost convocaþi
la sediul DSP unde a fost prezentat raportul de controale ºi
mãsuri propuse, respectiv analiza funcþionãrii fiecãrui centru
cu buget minim.
La ºedinþã au participat: reprezentanþi ai DSP Dolj: Dr. ªtefan Popescu – consilier COSUJ,
Dr. Iuliana Manea – consilier
COSUJ, reprezentanþii CAS
Dolj: economist Cristi Popescu
– preºedintele CAS Dolj, economist Cristi Gavrilescu – consilier CAS, economist Ion Cãlin

– consilier CAS, reprezentanþii
SAJ Dolj: Dr. George Beþiu –
director medical, reprezentanþii
primãriilor: Amãrãºtii de Jos –
Jeana Neguº, Mischii – Popa
Gheorghe, Bulzeºti – Sorescu
Gin, Goicea – Marcu Dumitru,
coordonatorii centrelor de permanenþã: Stancu Gabriela, Vatan Venera, Þenea Ligiana, Þuþu
Elena, Mociofleacã Viorica,
Dumitra Gheorghe.
Soluþia pentru aceste probleme a fost ca administraþia localã sã contribuie la cheltuielile
centrelor de permanenþã. În
aceastã situaþie, conducerea
DSP a propus încetarea activitãþii centrelor cu eficienþã scãzutã din judeþ, acestea fiind în
localitãþile: Brabova, Melineºti ºi
Mischii.
„Eu susþin punctul de vedere al DSP deoarece Consiliul Local nu putea contribui la cheltuielile de întreþinere a casei lui Duþã Ion.
Este cunoscut cã pentru situaþii de urgenþã tot Sericiul
de Ambulanþã Judeþean se
apeleazã ºi nu vãd de ce ar fi
necesar înfiinþarea acestui
centru la noi în comunã având
în vedere cã avem douã cabinete medicale cu medici
care locuiesc în comunã, urmând sã se reia ºi activitatea cabinetului de la Mlecãneºti de 8 ore pe zi.
De asemenea, conform
deontologiei medicale, dupã
ora 16:00, medicii de familie
sunt obligaþi sã asigure primul ajutor cetãþenilor la nevoie. Consider cã centrul de
permanenþã este o gaurã
prea mare în bugetul nostru
local în aceastã perioadã grea
ºi cu banii pe care i-am cheltui întreþinându-l se pot face
lucruri necesare localitãþii:
plata încãlzirii în ºcoli, susþinerea iluminatului public,
pietruirea a o parte din uliþe. Vã spun toate aceste lucruri pentru a fi în cunoºtinþã de cauzã pentru cã mereu
deciziile pe care le iau eu,
sun în slujba comunitãþii ºi nu
aºa cum au fãcut predecesorii mei”, a declarat primarul
localitãþii, Gheorghe Popa.
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Legea 416, revizuitã
Ca urmare a modificãrii Legii 416/2001,
prin Legea 276/2010, la începutul acestui
an, toate autoritãþile administrative locale,
au fost nevoite sã reanalizeze toate dosarele beneficiarilor de ajutor social ºi alocaþii. Prin urmare, angajaþii primãriilor au demarat o operaþiune destul de dificilã, mai
ales cã noile reglementãri sunt ºi mai stricte cu privire la acordarea ajutorului.
Dupã reevaluarea dosarelor, conform
Legii 276/2010, la nivelul comunei Mischii
au rãmas valabile 29 de dosare din cele 32
înregistrate la nivelul anului trecut. În altã
ordine de idei, deoarece în anul 2011 a fost
adoptatã Legea privind asigurarea obligatorie a locuinþei împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren sau inundaþiilor, autoritãþile locale aduc la cunoºtiinþã beneficiarilor
de ajutor social cã, în cazul acestora, plata
asigurãrii va fi suportatã de cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale.
Lista bunurilor considerate de strictã
necesitate pentru nevoile unei familii:
-locuinþa de domiciliu
-mobilier aferent locuinþei
-aparaturã electronicã ºi electrocasnicã uzualã (nu mai mult de o bucatã din fiecare bun)
-mijloace de transport individual pentru
persoanele cu handicap sau dependente
-apartae medicale destinate recuperãrii
sau pentru efectuarea unui tratament medical
-aparatura ºi instalaþia destinatã încãlzirii locuinþei ºi preparãrii apei calde menajere
-unelte de strictã necesitate gospodãrii-

lor agricole din mediul rural
-unelte, instrumentar mãrunt necesare
exercitãrii profesiei
-terenuri intravilane, inclusiv cel pe care
se aflã gospodãria de domiciliu, dar nu mai
mult de 2000 de metri pãtraþi în zona ruralã
(stabiliþi prin ºedinþa Consiliului Local)
-terenuri extravilane, în zonã colinarã,
de ºes ºi de munte cu potenþial productiv
(exploatabile): 0,5 ha/familie pentru familiile cu 1-3 persoane ºi 0,75 ha/familie pentru familiile cu peste trei persoane.
-o bovinã
-douã porcine
-patru ovine
-o cabalinã
-10 capete de iepuri de casã
-15 capete de pãsãri
-cinci familii de albine
-alte bunuri: decaraþii, medalii, cupe, insigne, etc primite în nume personal cu titlu
onorific.
Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictã necesitate pentru
nevoile familiei:
Familiile ºi persoanele singure care au
în proprietate cel puþin unul dintre bunurile
cuprinse în aceastã listã nu beneficiazã de
ajutor social.
-clãdiri sau alte spaþii locative înafara
locuinþei de domiciliu sau alte imobile în
proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc.
-aparaturã electronicã: camere video,
amplificatoare audio, copiatoare
-obiecte de valoare: tablouri ºi obiecte
de artã, obiecte ornamentale, bijuterii sau

monezi din metale preþioase, obiecte de
cristal ºi porþelan de mare valoare, blãnuri
de mare valoare, în stare vandabilã
-mijloace de transport cu o vechime mai
micã de 10 ani aflate în stare de funcþionare: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fãrã remorci, ºalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi,
rulote, autobuze, microbuze, motociclete,
motorete ºi scutere, etc
-utilaje agricole aflate în stare de funcþionare: tractor, combinã autopropulsatã.
-utilaje de prelucrare agricolã aflate în
stare de funcþionare: presã de ulei, moarã
de cereale.
-utilaje de prelucrate lemnul aflate în
stare de funcþionare: gater sau alte utilaje
de prelucrat lemnul acþionate hidraulic,
mecanic sau electric
-depozite bancare cu o valoare de peste 3000 lei.
-terenuri intravilane, inclusiv cel pe care
se alfã locuinþa de domiciliu, dar nu mai
mult de 2000 de metri pãtraþi în zona intravilanã
-terenuri extravilane exploatabile: 1,5 ha/
familie pentru familiile cu 1-3 persoane ºi 2
ha/familie pentru familiile cu peste trei persoane.
-peste trei bovine
-peste cinci porcine
.peste 20 de ovine
-peste 2 cabaline
-peste 50 capete de iepuri de casã
-peste 1000 de capete de pãsãri
-peste 15 familii de albine
-crescãtorii a cãror producþie se comercializeazã.
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Apia te aºteaptã!
Lucrezi pãmântul, depui cererea ºi accesezi fonduri europene
În anul 2011 cetãþenii pot beneficia de sprijin financiar din
fondurile europene ºi de la bugetul naþional în cadrul urmãtoarelor scheme/mãsuri de sprijin:
-schema de platã unicã pe
suprafaþã (SAPS)
-plãþi naþionale directe complementare (PNDC)
-schema de platã separat
pentru zahãr
-plãþi tranzitorii pentru tomate destinate procesãrii
-plãþi compensatorii pentru
mãsurile de dezvoltare ruralã:
Mãsura 2.1.1. – plãþi compensatorii pentru zonele montane
defavorizate, Marira 2.1.2. –
plãþi compensatorii pentru zonele specific ºi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural, Mãsura 2.1.4. – plãþi de
agro-mediu.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar trebuie depuse cererile în perioada 1 martie – 16
mai 2011. Pentru depunerea cererilor dupã data de 16 mai
2011 se vor aplica penalitãþi de
1% pentru fiecare zi lucrãtoare. Dupã data de 10 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisã la calculuil plãþii pentru
anul în curs.
Condiþii generale:
-sã exploatezi un teren agricol cu o suprafaþã de cel puþin
un hectar, iar suprafaþa parcelei
agricole sã fie de cel puþin 0,3
hectare; în cazul viilor, livezilor,
culturilor de hamei, pepinierelor
pomicole, pepinierelor viticole
sau arbuºtilor fructiferi, suprafaþa minimã a parcelei trebuie sã
fie de cel puþin 0,1 hectare.
-sã respecþi cerinþele specifice fiecãriu pachet de agromediu.
-sã pãstrezi evidenþa activitãþilor agricole corelate cu implementarea cerinþelor de agromediu (caietul de agro-mediu)
pe o perioadã de cinci ani începând de la data la care ai semnat angajamentul cu APIA.
Caietul trebuie pãstrat pe toatã
durata angajamentului, inclusiv
pentru o perioadã de trei ani
dupã încheierea acestuia. Toate înscrisurile trebuie actualizate ori de câte ori se realizeazã
activitãþi legate de angajamen-

tul de agro-mediu asumat.
Obligaþii:
-sã depui o singurã cerere de
sprijin
-sã identifici ºi sã delimitezi
corect fiecare parcelã agricolã
exploatatã
-sã declari corect toate suprafeþele ºi culturile
-sã te prezinþi pentru clarificãri la APIA cu documentele
solicitate, dacã þi se solicitã
acest lucru
-sã declari toate parcelel
agricole ºi sã respecþi Bunele
Condiþii Agricole ºi de Mediu pe
toatã suprafaþa agricolã a fermei.
Nerespectarea uneia dintre
aceste condiþii atrage dupã sine
reducerea plãþilor în funcþie de
gravitatea, amploarea ºi caracterul repetat al nerespectãrii
acestuia.
-sã permiþi efectuarea controalelor de cãtre APIA sau de
cãtre alte organisme abilitate în
acest sens. În caz contrar poþi
fi exclus de la platã.
Documente necesare:
-copie CI/BI/paºaport
-dovadã cont bancar activ
-dacã eºti persoanã juridicã
– actele care atestã forma de
organizare, înregistrarea fisca-

lã ºi numirea sau desemnarea
unui administrator, în original.
-dacã eºti administratorul
numit al unie forme de asociere
simplã (fãrã personalitate juridicã) trebuie sã prezinþi ºi contractul de societate.
-dacã depui cererea printrun împuternicit, acesta trebuie
sã prezinte documentul de împuterenicire valid ºi copia dupã
CI/BI personal. De asemenea,
ataºeazã la dosar ºi copia dupã
CI/BI a titularului dde cerere.
-dacã utilizezi apã pentru irigaþii trebuie sã depui documentele care dovedesc dreptul de
utilizare a apei.
-în sitiuaþia în care declari în
cerere cã utilizezi suprafeþe mai
mari faþã de suprafaþa determinatã în campania anterioarã, trebuie sã prezinþi documentele doveditoare dreptului de utilizare.
-pentru suprafeþele de pãºuni comunale, sã depui declaraþiile de eligibilitate din formularul de cerere.
În cazul accesãrii Pachetului 5 – Agriculturã ecologicã trebuie anexate urmãtoarele documente:
-copie a contractului încheiat între organismul de inspecþie
ºi certificare ºi beneficiar

-copie dupã fiºa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologicã
-copie dupã certificatul de
conformitate sau master certificat
-dosarul cererii trebuie sã
cuprindã ºi documentele aferente PNDC ºi cele aferente mãsurilor de dezvoltare ruralã,
dupã caz.
-dacã nu respecþi condiþiile
ºi obligaþiile se aplicã sancþiuni
de nerespectare, care pot duce
la excluderea de la platã.
„Cererile pentru subvenþiile pe hectar cerute de
APIA se fac, începând cu
anul acest, on-line, adicã pe
calculator, ceea ce înseamnã
cã toatã procedura se va simplifica pentru cã nu vor mai
exista o mulþime de documente scrise de mânã. Totuºi, cetãþenii vor fi nevoiþi
sã se deplaseze la centrul
APIA Melineºti pentru cã
acolo este aparatura necesarã. Însã, pentru a-i ajuta pe
cetateni îi rog pe aceastã cale
sã treacã pe la primarie înainte de a se duce la Melineºti pentru a-i lãmuri ºi a le
clarifica situaþia”, susþine primarul localitãþii.

ACTELE NECESARE PENTRU
ANGAJARE LA SERE IªALNIÞA
1. Cerere de angajare
2. Fiºa de control medical + Adeverinþã de la
medicul de familie
3. Copie dupã actul de identitate
4. Copie dupã certificatul de naºtere
5. Copie dupã certificatul de cãsãtorie
6. Copie dupã diploma de calificare
7. Repartiþie de la Forþele de Muncã
8. Cazier judiciar
9. Declaraþie pe propria rãspundere cã a beneficiat / nu a beneficiat de indemnizaþie de ºomaj
în ultimele 12 luni
10. Documente pentru persoanele aflate în
întreþinere
(Sunt considerate persoane aflate în întreþinere soþul/soþia contribuabilului, copii acestuia precum ºi alþi membri de familie pânã la gradul al
doilea inclusiv. Pentru ca o persoanã sã fie în întreþinere, aceasta trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii: existenþa unor raporturi juridice între contribuabil ºi persoana aflatã în
întreþinere; sã aibã venituri impozabile ºi neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar; sã nu

deþinã terenuri agricole cu suprafeþe de peste
10.000 mp în zonele colinare ºi de ºes ºi peste
20.000 mp în zonele montane. Documentele justificative care sã ateste persoanele aflate în întreþinere sunt: certificatul de cãsãtorie, certificatele de naºtere ale copiilor minori, buletine de identitate ºi adeverinþe de la instituþiile de învãþãmânt:
liceu sau facultate pentru copii peste 18 ani, adeverinþã de la soþ/soþie care nu se aflã în întreþinerea contribuabilului, din care sã rezulte cã nu beneficiazã de deduceri suplimentare pentru persoanele ce vor fi declarate în întreþinerea contribuabilului sau copie cupon pensie, adeverinþã de
la primãrie cu suprafaþa de teren pe care o deþine
ºi veniturile realizate, declaraþie pe propria rãspundere din care sã rezulte ºi acordul acesteia de
a fi întreþinutã de contribuabil.)
11. Adeverinþa cu veniturile realizate ºi stagiu
de cotizare pe ultimele 6 luni, de la ultimul loc de
munca.
12. Declaraþie cu numele medicului de familie, adresa cabinetului medical ºi casa de asigurãri de sãnãtate de care aparþine.
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Protejeazã-þi casa, asigura-te!
Eºti proprietarul unei
locuinþe? Eºti obligat
prin lege sã o asiguri!
PAD este numele poliþei de asigurarea a locuinþelor împotriva dezastrelor naturale. Încheierea acestei poliþe
este obligatorie conform Legii Nr. 260/
2008. Poliþele PAD sunt emise de cãtre PAID – Poll-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale ºi sunt vândute de companiile PAID.
PAD acoperã pagubele produse locuinþei de inundaþii, alunecãri de teren
sau cutremure, valoarea despãgubirii
este de maxin 20.000 de euro sau 10.000
de euro în funcþie de tipul clãdirii. PAD
acoperã doar riscurile de catastrofã:
cutremure, inundaþii ºi alunecãri de teren.

Atenþie! PAD NU acoperã
daunele produselor bunurilor
din casã!

guraþi ºi bunurile din locuinþã, în totalitate lã împotriva asiguratului sau cererea de dessau parþial sau daunele produse vecinilor pãgubire este fruduloasã ori are la bazã
(prin asigurare de rãspundere civilã faþã de declaraþiicare se dovedesc false. DespãguCât costã PAD:
terþi). Pentru aceastã asigurare facultativã birea se obþine apelând la un reprezentant
-20 de euro pentru o sumã asiguratã de veþi plãti circa 0,1-0,3% din valoarea locuin- al companiei de asigurãri care va constata
20.000 de euro, dacã locuinþa ta este din þei sau a bunurilor. Astfel, pentru o casã daunele produse ºi va propune soluþii de
beton armat, metal ori lemn sau are pereþi asiguratã la o valoare de 60.000 de euro, reparaþii sau înlocuire. Pentru asta, trebuie
exteriori din piatrã sau cãrãmidã arsã.
poliþa costã aproximativ 60 de euro pe an. sã completaþi cererea de despãgubire ºi sã
-10 euro pentru o sumã asiguratã de În cazul unor daune frecvente precum inun- o depuneþi la compania de asigurãri. Plata
10.000 de euro dacã locuinþa ta este con- daþii, incendii, furt sau avarierea unor bu- despãgubirii se efectueazã dupã 10-30 de
struitã din cãrãmidã nearsã sau din orice nuri, în cazul în care nu aveþi o asigurare zile de la data depunerii documentelor comalte materiale nesupuse unui tratament ter- facultativã, veþi suporta din buzunarul pro- plete conform poliþei ºi legislaþiei în vigoamic ºi/sau chimic.
priu atât cheltuielile pentru refacerea locuin- re.
Dacã nu ai asigurare obligatorie vei fi þei ºi a bunurilor distruse, cât ºi a pagubelor
amendat cu o sumã între 100 ºi 500 lei. Tot- produse vecinilor. Nu vã grãbiþi sã achiziþiodatã, vei fi obligat sã suporþi cheltuielile onaþi cea mai ieftinã poliþã de pe piaþã, im- Reguli generale de siguranþã
pentru refacerea locuinþei distruse sau ava- portant nu este cât plãtiþi ci produsul pe care
riate din buzunarul propriu.
îl cumpãraþi. În momentul încheierii poliþiei
Cum ai grijã de locuinþa ta:
Asigurarea facultativã de locuinþã este fiþi atenþi la suma asiguratã, la riscurile care
-nu face modificãri care pot afecta
acea poliþã prin care îþi poþi proteja casa nu sunt acoperite (la excluderi) ºi la franºi- structura de rezistenþã a clãdirii.
împotriva unor riscuri asigurate. Pentru zã.
-nu amâna lucrãrile de întreþinere ºi
aceastã asigurare se plãteºte o sumã de
În cazul în care ai suferit o daunã anun- reparaþie a locuinþei.
bani numitã primã, integral sau în rate. þaþi în cel mai scurt timp posibil organele
-nu depozita materiale inflamabile în
Aceasta reprezintã costul asigurãrii ºi se abilitate (Poliþie în caz de efracþie, Pompieri interiorul locuinþei sau pe balcon.
stabileºte dupã evaluarea locuinþei ºi a bu- în caz de incendiu sau explozie), care vor
-verificã periodic instalaþia de gaze;
nurilor pe care doreºti sã le asiguri, dupã întocmi procese verbale de constatare sau solicitã persoanelor specializate curãþacaz. Poliþa facultativã poate acoperii riscuri de cercetare, dupã caz. În acelaºi timp, tre- rea ºi reparearea anualã a coºurilor de
precum incendiu sau explozie, inundaþii pro- buie sã informaþi compania sau bokerul de fum.
duse de apa din conducte, cãderea de cor- asigurãri la care aþi încheiat poliþa despre
-nu folosi instalaþii de încãlzire impropuri pe locuinþã, scurtcircuit sau alte feno- producerea evenimentului. Nu trebuie sã vizate sau cu defecte ºi nu le lãsa nesumene electrice. Alte riscuri asigurate pot fi: demaraþi lucrãri de reparaþii pânã la sosirea pravegheate.
riscurile atmosferice (furtunã, grindinã, trãs- unui reprezentant al companiei de asigurãri.
-când pleci în vacanþã, scoate din
net, etc.), avarii ale centralelor termice, ris- Compania poate amâna sau refuza despa- prizã toate aparatele electrice ºi verificuri speciale (greve, tulburãri civile, tero- gubirea dacã: în legãturã cu dauna a fost cã instalaþiile de utilizare a gazelor.
rism, vandalism). Totodatã, ar fi bine sã asi- demaratã o anchetã sau o procedurã penaCum îþi protejezi locuinþa de hoþi:
-monteazã o uºã confecþionatã dintrun material rezistent la solicitãri mecaÎncepând cu luna iunie, anul acesta, asigurarea locuinþelor devine obligatorie
nice ºi termice, prevãzutã cu un sistem
pentru toatã lumea. Pentru a veni în sprijinul cetãþenilor comunei Mischii, Primãde închidere securizat în mai multe puncria a fãcut demersuri pentru ca aceastã asigurare sã fie încheiatã chiar la sediul
administraþiei locale, persoana de contact la care puteþi apela în acest caz fiind te.
-monteazã un sistem de alarmã ºi apeFiru Camelia, agent agricol în cadrul Primãriei Mischii.
leazã la firme de pazã ºi protecþie.
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Învãþãmântul
Învãþãmântul în
în satul
satul
Mlecãneºti.
Mlecãneºti. ªcoli.
ªcoli. Dascãli.
Dascãli.
Autor: Preot Ion Micu, Parohia Mischii
Satul Mlecãneºti are cea mai veche
datare istoricã pe aceeaºi vatrã dintre toate cãtunele comunei Mischii, fiind menþionat pentru prima datã la 24 febriarie 1598,
pe vremea domnitorului Mihai Viteazul
(1593-1601) – Arhivele Statului Craiova –
Documente privind istoria României, vol.
VI-1591-1602, pag. 303.
Veacuri de-a rândul, locuitorii din Mlecãneºti era comunã condusã de aleºi locali
„deputaþi” în frunte cu un „logofãt”. Din
acel an se alipeºte satelor Mischii ºi Munteni formând împreunã comuna Mischii.
ªcoala.
În prima jumãtate a sec. al XIX-lea este
menþionatã cea mai veche ºcoalã nu numai din satele comunei Mischii, poate chiar
din judeþ ºi din þarã. Aceasta se gãsea l
aMlecãneºti. Vorbim de ºcoala în mediul
rural. Documentul l-am gãsit la Arhivele
Statului Craiova, din 16 martie 1894, când
72 de locuitori ai satului Mlecãneºti se adreseazã primarului comunei Mischii, Ghiþã
Constantin, solicitând înfiinþarea unui local
de ªcoalã deoarece: „dupã la 1835 cam pe
la timpul domniei lui Alexandru Ghica
(1834-1842) acest cãtun îºi avea ºcoala
regulatã, ce se dirija (conducea) de dascãlul Veliºcu Dinu, care ºcoalã a continuat
pânã la 1848 când s-a desfiinþat multe persoane din satul Miscii, când nu se pomenea acolo ºcoalã, s-au adãpatu’ de la luminile învãþãturii din ºcoala dascãlului Veliºcu” (Arhivele Statului Craiova, Dosar 110/
1894, pag. 19, 30, 31, Prefectura Dolj). În
document se menþioneazã cã atunci, anul
1894, în satul Mlecãneºti „erau 163 de copii (bãieþi ºi fete) în vârstã de a frecventa
ºcoala”. Cererea este aprobatã la 21 aprilie 1894 ºi se înfiinþeazã „local de ºcoalã în
cãtunul Mlecãneºti, cu chirie în casa lui Ion
Tudor – tatãl lui Dincã, bunicul lui Barilã ºi
strãbunicul actualului director Alin Tudor de
la ºcoala Mischii. Învãþãtor era preotul Ion
Mitresc, socrul lui Ion Cumpãnaºu din Mischii. Copiii învaþã aici pânã în anul 1907
când vor fi mutaþi la Mischii deoarece ºcoala
de aici, îºi mãreºte spaþiul cu încã o clasã”
(Arhiva Statului Craiova, Prefectura Dolj,
Dosar 267/1907, pag. 29). În anul 1925 se
învaþã carte în casa locuitorului Marin C. I.
Micu, „cu chirie pentru suma de 4500 lei
anual, fiecare familie ce avea copii sã plãteascã câte 100 lei pentru fiecare copil”
(Prefectura Dolj, Dosar 127/1925, pag. 37).
În anul 1926, „copiii din satul Mlecãneºti
învãþau la ºcoala din Gherceºti, la cinci km
depãrtare”.
Din anul 1928 pânã în anul 1940, cu mici

întreruperi, ºcoala a funcþionat în casa lui
Badea Ion (Rînciu) cu chirie, unde locuia
ºi învãþãtorul. Pe vremea aceea ºi chiar mai
târziu, în anii rãzboiului era „cantina ºcolarã” în pauza mare copiii serveau alimente
simple, ouã, brânzã, ºuncã, magiun ºi ceai
aduse la ºcoalã de pãrinþi, masa era renumitã „Ceaiul ºi pâinea”, primari în acea
perioadã Chisãr Dumitru – Mitriþã ºi Gheorghe Lupescu, acum „laptele ºi cornul”.
Amintim pentru cei vârstnici, învãþãtorii
de atunci: preot Constantin Dumitrescu,
Nicolae Cealãcu, Gabriela ªustacu, Ilie
Nica, Fetoiu Ion, Fetoiu Cornelia ºi prot
Constantin Vintilescu.
Între anii 1940-1942, copiii de la Mlecãneºti sunt transferaþi la Mischii (Primãria Mischii, Dosar 158/1940, pag. 50). Între anii 1937-1942 se fac multiple demersuri pentru a se construi ºcoala la Mlecãneºti „pe un loc ce aparþinea comunei dupã
legea ruralã din 1864 – pe timpul lui Cuza
(1859 -1866)” douã pogoane, terenul din
jurul actualei ºcoli.
Prin râvna ºi osteneala preotului Constantin Vintilescu ºi învãþãtorilor Nicolae
Cealâcu ºi Gabriela ªustacu, care au întâmpinat felurite greutãþi, ºcoala se terminã în anul 1942 având „o clasã, cancelaria
ºi un antreu” (Primar Nicolae Stancu Sulcea).
Între anii 1957-1958 se construieºte a
doua clasã la ºcoala din Mlecãneºti din fondurile primãriei ºi cu munca voluntarã a
sãtenilor, pe vremea primarului Trufaºu Ion.
Învãþãtori intre 1942-1958: Fetoiu Ion, Fe-

toiu Cornelia, Popescu Constantin (Costicã Fane Voicu – viitor profesor universitar), Popa Ion, Nica Ilie, Ionel ªtefan, Rodica Popa, Bolduma Ion Antolie, Bolduma
Ana ºi preot Constantin Vintilescu. În ºcoala
Mlecãneºti continuu s-au învãþat patru clase primare, iar în ultimii 30 de ani a funcþionat ºi grãdiniþã. Între anii 1963-1967 au
mai predat la Mlecãneºti ºi învãþãtorii: Popescu Ion, Stanciu Laura, Ene Ion, Popa
Teodor (Tudoricã). Din anul 1968 vine ca
învãþãtor Asproiu Constantin (Gigi), fost
director la ºcoala din Mischii. Dotat cu deosebit zel profesional ºi cu spirit practic
pregãteºte temeinic multe generaþii de copii. În timpul sãu, ºcoala se extinde cu mai
mult clase, iar curtea este împrejmuitã cu
gard de ciment. Avea coleg pe învãþãtorul
Ilie Constantin (Costel învãþãtorul), dar care
nu s-a ridicat la nivelul domnului Asproiu.
În ultimii 20 de ani, la ºcoala din Mlecãneºti au predat mai mulþi învãþãtori, mai
cunoscuþi pe plan local fiind: Borangic Diana ºi Tudor Alin (actualul director de la
Mischii). Trebuie amintit cã pânã în anul
1948 ºi dupã anul 1990 în toate ºcolile din
comuna Mischii s-a predat religia.
Cât de frumos aratã astãzi ºcoala din
satul Mlecãneºti, ca mai toate din comunã,
prin osteneala îndeosebi a domnului primar
Gheorghe Popa, cu toate utilitãþile necesare, dar aici este numai grãdiniþã ºi cabinet
medical pentru sãteni.
În 1894 în satul Mlecãneºti erau 163 de
copii în vârstã de a frecventa ºcoala, iar în
2010 numai patru. Pãcat!
CMYK

