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Editorial

Trei ani de
mandat
Dragi cetãþeni,
Ca primar al Mischii-ului, aflat în al
treilea an de mandat, trebuie sã vã spun

faptul cã localitatea noastrã a avansat
foarte în ultima perioadã. Proiectele de
infrastructurã sunt o prioritate a administraþiei locale. Trebuie însã ºtiut faptul cã acestea nu se pot construi în perioade scurte de timp. Un primar nu
poate sã-ºi impunã viziunea pentru localitate într-un singur mandat, are ne-

voie de sprijin ºi de o echipã, care trebuie sudatã în timp. Prin urmare, vã rog,
dragi cetãþeni, sã aveþi încredere în mine
în continuare ºi sã îmi acordaþi timpul
necesar pentru a rezolva problemele
comunitãþii noastre!
Al dumneavoastrã prieten ºi
primar, Gheorghe Popa
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Excursie la mãnãstiri
Moment de „respiro”
pentru suflet
Parohia Mischii, prin preotul Ion Micu, a organizat
pe data 25 iunie o excursie la care au participat 40 de
credincioºi din satele Mischii, Mlecãneºti ºi Motoci, precum ºi alþi prieteni ai Bisericii, din Craiova. La excursie
au participat ºi angajaþi ai Primãriei Mischii, împreunã
cu domnul primar Popa Gheorghe.
Itinerariul excursiei a fost urmãtorul: Craiova – Maglavit (Mãnãstirea ºi mormântul legendarului Petrache
Lupu) – Drobeta Trurnu Severin – Orºova (croazierã
pe Dunãre de douã ore, în timpul cãreia au fost admirate: Tabula Traianã, Bustul lui Decebal ºi Mãnãstirea
Mraconia). La întoarcere au fost vizitate Mãnãstirea
Sf. Ana din Orºova, Mãnãstirea Vodiþa ºi Mãnãstirea
Strehaia.
„Itinerariul a fost foarte plãcut, aceastã excursie fiind un moment de relaxare pentru cei care au luat parte. Credincioºii s-au întors acasã mai bogaþi sufleteºte,
mai împãcaþi spiritual”, a adãugat preotul Ion Micu.
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Reguli ºi mãsuri privind
arderea vegetaþiei uscate
Dispoziþii generale
Obiectul prezentei Legi vizeazã apãrarea împotriva incendiilor
pe timpul utilizãrii focului deschis
la arderea de miriºti, vegetaþie uscatã ºi resturi vegetale. Prin vegetaþie uscatã se înþeleg plantele ºi
copacii cu rãdãcina în pãmânt care
s-au uscat ºi care nu se mai utilizeazã în sistemul economic.
Mãsuri de prevenire a incendiilor
În perioadele de caniculã ºi
secetã prelungitã, arderea miriºtii, vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale este interzisã.
Arderea vegetaþiei uscate se
executã cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale:
a) Condiþii meteorologice fãrã
vânt
b) Colectarea în grãmezi a vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale în cantitãþi astfel încât arde-

rea sã poatã fi controlatã
c) Executarea arderii în zone
care sã nu permitã propagarea focului la fondul forestier/construcþii ºi sã nu afecteze reþelele electrice, de comunicaþii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunucri materiale combustibile
d) Curãþarea de vegetaþie a suprafeþei din jurul fiecãrei grãmezi
pe o distanþã de 5 metri
e) Desfãºurarea arderii numai
pe timp de zi
f) Asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii
g) Supravegherea permanentã a
arderii
h) Stingerea totalã a focului înainte de a pãrãsi locaþia
i) Interzicerea acoperirii cu
pãmânt a focarelor
Arderea miriºtii, vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale se executã numai dupã obþinerea permisului de lucru cu focul, conform
prevederilor normelor generale de
apãrare împotriva incendiilor

aprobate prin Ordinul Ministrului
Administraþiei ºi Internelor Nr.
163/2007. Se excepteazã de la
prevederea articolului executarea
arderii vegetaþiie uscate ºi a resturilor vegetale în cadrul gospodãriei cetãþeneºti.
Rugãm toþi cetãþenii sã sesizeze
orice incendiu chiar la numãrul de
telefon al primarului Gheorghe Popa
(0744 476 440) sau la numãrul 112!
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Mischii-ul, gazdã
pentru cupa THEMIS
În data de 22 iunie, baza
sportivã din Mischii a gãzduit un
campionat important, susþinut
de avocaþii Baroului Dolj. Meciurile din cadrul cupei THEMIS au fost dedicate Zilei Avocatului. „Am venit acum o
lunã ºi am vãzut baza sportivã de aici. Mi s-a pãrut o locaþie frumoasã care dispune
de toate facilitãþile ºi anume
teren modern, nocturnã, parcare, vestiare, apã caldã, un
restaurant ºi un bar cu bãuturi reci, aer curat ºi mai ales,
este aproape de Craiova.
Este a V-a ediþie a cupei
THEMIS la care participã
exclusiv avocaþi din cadrul
Baroului Dolj. În competiþie
sunt înscrise ºase echipe care
sunt formate din câte 10 participanþi. Fiecare meci dureazã 10 minute”, a declarat Razvan Socoteanu, organizatorul
competiþiei.
Echipele care ºi-au fãcut
simþitã prezenþa pe teren prin
golurile date ºi pasele perfecte
sunt: Stelele Estului, Chimiºtii,
Portoca-Leii, Mecanicii, Cocktail, Leii Albaºtri ºi Old Boys.
„Vreau sã mulþumesc Baroului Dolj pentru organizare ºi comunei Mischii pentru
gãzduire. Totodatã, vreau sã
le transmit locuitorilor de aici
felicitãri pentru baza sportivã ultramodernã de care dispun. Manifest simpatie pentru aceºti localnici aºezaþi
într-un spaþiu pitoresc al judeþului Dolj. De acum înainte, intenþionãm sã organizãm
aici aceastã competiþie anulã, transformând-o într-o tradiþie. De asemenea, în toamnã vom încerca sã organizãm
Cupa Olteniei la Fotbal, competiþie la care participã Barourile din Dolj, Gorj, Olt,
Vâlcea, Mehedinþi”, susþine
Socoteanu.
La competiþie a fost prezent
ºi Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj ºi fost preºedinte al
comisiei juridice din cadrul FRF,
unde a activat timp de opt ani.
De data aceasta, Ion Turculea-

nu a venit ca observator, calitate pe care ºi-a pãstrat-o ºi în
cadrul LPF.
„Este o plãcere ºi o surprizã foarte plãcutã sã vãd aceastã bazã sportivã modernã ºi sã
mã bucur de ospitalitatea deosebitã oferitã de primarul localitãþii. Sunt aici aproximativ 100
de avocaþi ºi vreau sã spun cã
atmosfera este una foarte relaxatã. Cu aceastã ocazie putem socializa între noi ºi este un
moment bun sã afle ºi lumea cã
avem ºi alte ocupaþii. Sper sã
revenim aici. Avem o tradiþie din
aceste competiþii sportive.
Acum câteva sãptãmâni am
fost prezent în Spania, unde 650
de avocaþi din 15 þãri au participat la competiþia „EuroLoyars”. Sunt mândru sã vã spun
cã am obþinut locul 11. Totodatã, anul viitor vom participa la
competiþia „Tinerii Avocaþi”.
Cred cã lumea avocaþilor mai
are nevoie ºi de un astfel de
destindere”, a declarat prof. Ion
Turculeanu.
Mai mult, pentru a continua
tradiþia începutã de avocaþi,
Cupa Judecãtorilor se va juca
tot la Mischii.
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Învãþãmântul
Învãþãmântul în
în satele
satele
Motoci
Motoci ºi
ºi Urecheºti
Urecheºti
ªcoli
ªcoli ºi
ºi dascãli
dascãli
Satele Motoci ºi
Urecheºti –
scurt istoric –
Satul Motoci are o vechime de câteva
sute de ani. Este datat pentru prima datã în
anul 1713, când un pãstor (cioban) cu numele Marin Motocu se stabileºte aici cu
turmele, urmat ºi de alþi locuitori veniþi din
pãrþile nordice ale judeþului – comunele
Veleºti, Murgaºi ºi Balota. Aºadar, numele
satului ar proveni de la acest cioban (pr.
D. Buzatu – Mit. Olteniei nr. 1-2 / 1967,
pag. 62)
Satul Urecheºti este mai vechi, fiind

datat din anul 1619 (N. Stoicescu, Bibliografia localitãþilor din Þara Româneascã,
vol II, 1970, pag. 684). Numele satului ar
proveni de la o boieroaicã, numitã Urecheasca. În anul 1864, cele douã sate se
unesc, formând comuna Motoci, iar în 1950
se alipesc comunei Mischii.

Învãþãmântul
Asemenea majoritãþii localitãþilor rurale din România, învãþãmântul organizat în
ºcoli, cu dascãli, ia amploare dupã reformele Domnitorului Alexandru Ioan Cuza
(1859 - 1866). Totuºi, înainte de aceastã
perioadã, din cele cercetate, au plecat la
învãþãturã din satul Motoci mai mulþi tineri.
Astfel, în anul 1859, pãrcãlabul Gheorghe

trimite pe fiii sãi, Matei ºi Marin, la ªcoala
Sfinþii Apostoli din Craiova. Tot în acea
perioadã, preotul Matei din Motoci, care
avea ºapte bãieþi, decide sã trimitã pe cinci
dintre aceºtia la Seminarul Teologic din Rm.
Vâlcea (trei urmeazã sã devinã preoþi). În
anul 1870 învaþã în Craiova tânãrul Badea
Marinescu ºi, mai târziu, fiul sãu, Constantin Marinescu. Aceºtia au fost notari la
Motoci.
Prima ªcoalã localã a fost în satul Urecheºti între anii 1870 – 1878, mai sus cu
aproximativ 200 de metri de actuala clãdire a bisericii, pe terenul numit „locul ºcolii”, construitã din „bârne ºi scânduri cu
barda”. Aici veneau copiii din satele Urecheºti, Motoci, Mischii ºi Izvor. Învãþãtor
era „þârcovnicul” Radu (dascãl de bisericã), plãtit din banii pãrinþilor. Amãnuntele
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de mai sus le-am cules din lucrarea „Monografia ªcolii Motoci”, de Pr. ªtefan Ionescu (1962).
Între anii 1884 – 1895, ªcoala a funcþionat în casele particulare ale mai multor
locuitori. Amintim pe unii dintre aceºtia:
Marin Nicolae, Dincã Ion (fost primar),
Constantin Fota, Dumitru Catrina ºi Ion
Bacu, Marin C. Ilie (Arhivele Statului, Craiova, dosare 134/1885, 175/1887, 84/1890)
Învãþãtori ai vremii au fost Gheorghe
Motoceanu, Sevassa ªtefãnescu, Ana Andreescu, Constantin Marcu ºi Ion Ilioacã.
Între anii 1895 – 1908, ªcoala din Motoci a
fost gãzduitã în casa lui Ion Meriºanu. Pe
vremea aceea, învãþãtor titular, gradul I era
Nicolae Popescu, din Mischii, cu salariu de
la stat. Din 1908 pânã în 1914, s-a învãþat
în casele locuitorilor Ghiþã Cioroianu, Marin Chisãr ºi Gheorghe Fota (Bordei).
Au fost încercãri multiple de a se construi o ºcoalã localã în faþa Bisericii de la
Urecheºti (se turnase ºi temelia) sau deasupra Bisericii din Motoci, însã nu s-a materializat din cauza locuitorilor din cele douã

sate. Actuala ºcoalã s-a construit între anii
1913-1914, prin osteneala preotului Ionescu ªtefan ºi a învãþãtorului Ion Filculescu,
original din Mischii. Aceste douã mari personalitãþi, preot ºi învãþãtor, iubitori de carte ºi culturã, cu rezultate fãrã egal la acea
vreme, au reuºit ca zeci de copii învãþaþi de
ei sã ajungã „cu studii superioare ºi facultãþi” (profesori, învãþãtori, ingineri, doctori,
etc.), fãcând cinste satului Motoci ºi dascãlilor lor.
Între anii 1930 – 1950 ºi ceva mai târziu, la ªcoala din Motoci au mai fost ºi alþi
învãþãtori, de care cei vârstnici îºi amintesc
cu nostalgie: Elena Marinescu, Maria Cojocaru, Maria Maglaviceanu, ªtefan Popescu, Maria Ilie, Gheorghe Ilie (Osman), Ene
Ilie, Ene Maria (care trãieºte având 98 de
ani), Ion Petrescu, Rãdulescu Marin ºi
Rãdulescu Paula (original din comuna
Gherceºti-Dolj), Marica Maria ºi Paula
Popescu.
Între anii 1935 – 1945 era „cantinã ºcolarã” iar la ºcoalã totdeauna s-au învãþat
patru clase primare. Grãdiniþa de la Motoci apare pentru prima datã în anul 1957 –

7

Arhive, Primãria Mischii, dosar 132/1957.
Curiozitãþi ºcolare – elevi – ºcolari
1888 – 67 elevi
1913 – 235 elevi
1922 – 280 elevi
1941 – 174 elevi
1955 – 179 elevi
Acum, în 2011, la ªcoala din Motoci
funcþioneazã numai o grãdiniþã cu 15
preºcolari. Elevii, în numãr de aproximativ
25 (clasele I-VIII) din Motoci sunt transferaþi la ªcoala din Mischii. Amintim învãþãtori mai cunoscuþi de cãtre generaþia actualã din Motoci: Popa Teodor (Tudoricã),
Popa Ioana (Rodica), Trancã Florea, Constanþa (Tanþi), Rãdoi Ioana, Ciuchete Iulian, etc.
ªcoala din Motoci actualmente este
parþial renovatã, cu acoperiº ºi gard nou,
ferestre ºi uºi din termopan. Pe viitor, domnul primar Gheorghe Popa, cu zelul tineresc ce-l caracterizeazã ºi spirit practic
deosebit, promite ºi credem cã va dota
ºcoala cu încãlzire pe gaze, apã curentã,
toalete interioare, etc.
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“Producþiile vegetale din 2011 vor
fi mai bune decât anul trecut”
“Cel puþin aºa cum se prezintã acum principalele culturi
însãmânþate în toamnã, cred cã
vom avea o producþie agricolã
vegetalã mai bunã decât în
2010. Grâul aratã bine, s-au
fãcut fertilizãri, iar la rapiþã, cu
toate cã a fost ger, am avut
noroc cu stratul de zãpadã care
a protejat cultura”, a spus Valeriu Tabãrã.
Optimismul sãu este susþinut ºi de faptul cã s-a lucrat mai
mult teren decât în 2010, fapt
pus ºi pe seama ameninþãrilor
cu taxa pe pârloagã. “Probabil
ºi discuþiile despre sancþionarea
celor care nu-ºi lucreazã terenul au reprezentat un stimulent,
chiar dacã mãsurile nu au fost
încã aplicate”, a mai spus ministrul Agriculturii.
Pe de altã parte, acesta s-a

Vând plug PP4, semãnãtoare pãioase, semãnãtoare porumb, cultivator Piatra Neamþ,
MIG îngrãºãminte U650. Tel.
0765 432 986
Vand grâu. Preþ deosebit de
avantajos.
Tel. 0251 450 011
Societate vinde din stoc utilaje agricole de import. Tel.
0765 247 794

arãtat îngrijorat de suprafeþele
mari încã nearate. “În prezent,
circa 20-25% din arãturile pentru culturile de primãvarã nu au
fost fãcute. Acum este foarte
târziu ºi orice arãturã care se
face determinã un handicap în
producþie de 40 pânã la 60%”,
a explicat ºeful Agriculturii.
Potrivit datelor Ministerului
Agriculturii, pânã la 16 martie
2011 au fost arate 3,1 mil. ha,
respectiv 52% din totalul suprafeþei estimate a fi însãmânþate.
Suprafaþa însãmânþatã în
aceastã primãvarã este, deocamdatã, de 6.330 ha, alte 1,9
mil. ha fiind însãmânþate cu grâu
în toamna lui 2010.
CARTOFI
Despãgubiri pentru recoltele contaminate

a declarat ministrul Agriculturii (preluare Agerpress)
Producãtorii de cartofi care
au utilizat sãmânþã certificatã ºi
afectaþi de Clavibacter ºi/sau
Ralstonia ar putea primi despãgubiri integrale pentru producþia afectatã, potrivit unui proiect
de HG. Ajutorul anual este de
maxim 1,5 lei/kg pentru cartofii
de consum contaminaþi, iar pentru cartofii de sãmânþã contaminaþi, de 2,6 lei/kg pentru categoriile prebazã ºi bazã ºi de 2
lei/kg pentru sãmânþa certificatã Cl. A ºi B. Pentru cartofii de
sãmânþã declaraþi posibil contaminaþi, sprijinul este de 1,1 lei/
kg pentru categoriile prebazã ºi
bazã ºi de 0,5 lei/kg pentru Cl.
A ºi B.
Din valoarea ajutorului se
scad despãgubirile din asigurãri

Cumpãr autoturisme dupã
1997 pentru dezmembrare,
chiar ºi avariate, preferabil
nemþeºti. Tel. 0721 377 299

Parc dezmembrãri auto
Craiova. Opel, Renault, Peugeot, toatã gama. Tel. 0761 921
686

Vând piese din dezmembrãri Skoda, Ford, Opel, VW.
Tel. 0721 377 299

Fitofarmacie (lângã Piaþa
Centralã Craiova, strada Nicolae Bãlcescu nr. 14) vinde erbicide, insecticide, fungicide,
îngrãºãminte, seminþe ºi multe
altele. Tel. 0745 609 896

Dezmembrez Opel (Zafira,
Insignia, Astra F G H, Vectra
B C A, Corsa B C), Mercedes
C200, E 250, A170 ºi A160,
Ford Focus. Tel. 0764 838 480

S.C. Agricole Damian Impex S.R.L. 2004 vinde ºi addu-

ºi valoarea producþiei care poate fi industrializatã/vândutã. Nu
vor primi despãgubiri cei care
au vândut o parte din producþie
înainte de primirea rezultatelor
de laborator, au comercializat
cartofi declaraþi posibil contaminaþi sau contaminaþi, ºi nici
datornicii la stat.
IMPORTURI AGRICOLE
Mai mulþi cartofi ºi ceapã în
2010
România a importat, în
2010, 64.705 tone de cartofi
proaspeþi sau refrigeraþi, cu cca.
26% mai mult decât în 2009, ºi
a exportat peste 20.257 tone din
aceleaºi produse, de aproape 4
ori mai mult decât în 2009.
Tot în 2010, þara noastrã a
importat 37.497 tone de ceapã,
usturoi ºi praz, în creºtere cu
57% faþã de 2009, în timp ce
exporturile au fost de peste 15
ori mai mici în aceeaºi perioadã, potrivit datelor privind comerþul cu produse agroalimentare furnizate Agerpress de
Ministerul Agriculturii.
Ministrul Agriculturii susþine
cã importurile de produse agroalimentare au crescut cu doar
2% în 2010, în timp ce exporturile au crescut cu 40,7%, dar ºi
cã importul de legume reprezintã aproximativ 40% din consumul intern.
Tabãrã a mai spus cã Ministerul Agriculturii va prezenta în aprilie strategia în domeniu, al cãrei obiectiv este ca
România sã devinã o þarã net
exportatoare de produse alimentare.
MICA
MICAPUBLICITATE
PUBLICITATE
ce la comandã utilaje agricole
ºi piese. Tel. 0723 214 026
Mobila Mandamus în Craiova – toatã gama de mobilier,
showroom în Magazin Mercur,
etaj IV, orele 9.00 – 20.30 ºi
sediu pe str. Gen. Magheru nr.
52 (Valea Roºie). Oferim ºi
mobilã la comandã pentru casã
ºi birou. Asigurãm transport ºi
montaj. Tel. 0764 914 494,
0722 374 204
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ªcoala, sprijin
intelectual ºi moral
Scoala are datoria de a invata si pregati
pe elevi catre viitor, de a le oferi sprijin intelectual si moral, de a-i obisnui pe acestia sa
culeaga din viata tot ce este bun si folositor.
Daruirea unui dascal fata de meseria sa
reprezinta castigul exclusiv al elevului, al
familiei si al societatii.
La finele acestui an scolar , cand punem
in balanta ceea ce s-a realizat, dar si ceea
ce am fi putut realiza, putem spune cu mare
satisfactie ca scoala noastra a obtinut rezultate foarte bune pe toate planurile, de la
concursuri si olimpiade, pana la rezultatele
de la Evaluare a Nationala.
Aceste performante nu ar fi putut exista
fara indrumarea cadrelor didactice, fara
colaborarea dintre scoala-parinti, scoalacomunitatea locala.
Dintre recentele rezultate ale scolii amintesc participarea prescolarilor la concursul
international “Europrescolarul”, concursul
judetean “Voinicelul”, concursul judetean “In
lumea povestilor lui Creanga” unde au obtinut premii importane. Rezultate bune au
obtinut si elevii de la ciclul primar care au
participat la concursul national “Voinicelul”.
La gimnaziu, am avut o mare bucu-

rie cand elevii clasei
a VIII-a au obtinut
note bune si foarte
bune la Evaluarea
Nationala. Mediile
de admitere ale patru dintre acestia
sunt peste nota 9,
dorindu-si sa opteze
in viitor pentru licee
de prestigiu .Acestea sunt principalele
satisfactii ale educatorului si anume
concretizarea muncii si straduintei sale,
indeplinirea obiectivelor propuse la inceput
de an scolar.
Sfarsitul acestui an scolar a fost precedat de serbarile deosebite pe care toti copiii
impreuna cu educatorii, invatatorii si profesorii le-au pregatit. Costumele, buna dispozitie, cantecele si poeziile, dansurile si scenetele au fost foarte apreciate de invitatii
nostri, de parinti, bunici, reprezentanti ai
comunitatii locale.
Un real succes l-au avut si cele doua

excursii pe care scoala le-a organizat, una
la Portile de Fier, Mraconia si cealalalta peTransfagarasan, Sibiu. Acestea au avut ca
obiectiv cunoasterea de catre copii a tarii
natale, de petrecere a timpului liber impreuna , de a socializa.
Consideram ca ne-am facut datoria fata
de elevi si parinti si dorim o colaborare si o
implicare mai buna a acestora in procesul
de invatamant, dar si activitatile extrascolare din anii urmatori.

Liste restanþe taxe ºi
impozite locale
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Bilanþ de activitate
a primarului
Transparenþa ºi sinceritatea sunt
elemente importante care definesc personalitatea primarului Gheorghe
Popa. De altfel, relaþia sa apropiatã
cu cetãþenii acestei comunitãþi este
deja cunoscutã.
În fiecare an, edilul ºef vine în faþa
cetãþenilor cu un raport care cuprinde toate realizãrile ºi proiectele în derulare sau de viitor pe care primarul
le pune în aplicare pentru dezvoltarea Mischii-ului.
„Aºa cum v-am obiºnuit, vreau sã
vã prezint un raport de activitate pri-

vind realizãrile mele ºi ale echipei de
la Primãria Mischii.
Este foarte important pentru cetãþeni sã ºtie toate deciziile administrative care se iau la nivelul comunei ºi
totodatã, sã cunoascã modul în care
sunt cheltuiþi banii publici. Eu vreau
sã le ofer toate aceste informaþii ºi,
tocmai de aceea, le voi publica în acest
numãr al ziarului local”, a declarat edilul ºef.
Legea 215/1991 prevede în mod clar
faptul cã edilul ºef trebuie sã prezinte un
raport de activitate anual.
„Consider cã acest raport este absolut necesar pentru ca toþi cetãþenii
sã ºtie detalii despre activitatea Primãriei de la preluarea mandatului
meu ºi pânã astãzi, implicit de la ultimul meu raport de anul trecut”, a mai
spus Gheorghe Popa.

Rep: Pentru început, câteva cuvinte despre activitatea dvs.
G.P.: Consider cã s-au fãcut lucruri
bune la Mischii. Aceste realizãri au fost
posibile ºi datoritã bunei colaborãri cu colegii din primãrie, dar ºi datoritã faptului
cã, înainte de a prelua mandatul de primar, am avut o experienþã de patru ani ca
viceprimar. Pot spune aºadar cã, încã de

la început, cunoºteam o mare parte din problemele oamenilor ºi aveam soluþii puse
pe hârtie.
Rep: Care credeþi cã este „cheia”
succesului, din punct de vedere administrativ, pentru un primar?
G.P.: Am sã vã rãspund printr-un singur cuvânt, dupã care voi detalia: CONTINUITATEA. Se poate observa clar cã
administrarea unei comune nu depinde în
totalitate de edilul ºef, este o muncã destul de grea, cu multe obstacole. Astfel, este
important sã avem timp pentru a pune în
aplicare proiecte mari de investiþie, care
se pot întinde pe mai mult decât patru ani
de mandat.
Este vorba despre infrastructurã, servicii ºi nu numai. De altfel, se observã cu
ochiul liber cã, localitãþile cu primari vechi
(Murgaºi, Bulzeºti, Gherceºti, etc.) sunt de
multe ori mai dezvoltate, pentru cã aceº-

tia au reuºit sã-ºi exprime viziunea.
La fel ºi în cazul Mischii-ului. Ca primar, am o viziune anume despre dezvoltarea acestei localitãþi, pe care am pus-o
parþial în aplicare. Urmeazã multe etape ºi
proiecte. În al doilea rând, cred cã un primar trebuie lãsat sã-ºi „antreneze” o echipã de oameni competenþi la Primãrie, care
sã-i serveascã pe cetãþeni aºa cum trebuie, conform legilor.
Rep: Sã revenim la activitatea desfãºuratã pânã în prezent, adicã lucrãri
de investiþie realizate pânã la aceastã
datã.
G.P.:
· În primul rând, am reuºit finalizarea
sistemului de alimentare cu apã, fiind forate încã douã puþuri, unul în locul celui
care s-a nisipat, iar altul pentru a satisface
consumul mare de apã la nivelul comunei.
Este vorba despre peste 300 de metri cubi
de apã potabilã pe zi. Reamintim cetãþenilor faptul cã cele douã puþuri au fost forate la 80, respectiv 120 de metri adâncime.
Mai mult, ne-am propus ca, pânã la
sfârºitul anului sã mai forãm un puþ, pentru
a rezolva orice alte probleme. Se pare cã
cetãþenii au înþeles faptul cã racordarea la
sistemul de alimentare cu apã este necesarã ºi, mai mult decât atât, este un beneficiu pe care administraþia localã s-a strãduit sã-l ofere. Vreau sã menþionez faptul
cã avem toate avizele necesare pentru alimentarea cu apã, inclusiv de la Direcþia
de Sãnãtate Publicã.
· Decolmatarea albiei Teslui, pe toatã lungimea comunei, este un alt proiect
pe care trebuie sã-l menþionãm, finalizat
în totalitate.
· S-au construit patru poduri ºi anume: douã în Mischii, în punctele ªobolanu, Barosanu ºi douã în Mlecãneºti, în
punctele Ibu ºi Ghena.
· A fost reabilitatã Biserica din Mischii, fiind dotatã cu o staþia de amplificare.
· Realizarea pietruirii unui drum de
cca 2,5 kilometri în satul Cãlineºti.
· Decolmatarea pârâului din satul
Cãlineºti, în lungime de cca. 2.5 km.
· Realizarea unui cabinet medical la
Mlecãneºti, unde existã în permanenþã un
asistent medical, iar cazurile grave sunt
preluate de Cabinetul Medical Motoci,
reabilitat ºi dat în folosinþã în 2008.
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TREI ani de
mandat

· Renovarea în totalitate a ªcolii din
Mlecãneºti, ºcoalã care beneficiazã de încãlzire centralã cu gaze, alimentare cu apã.
Totodatã, cei mici de la grãdiniþã beneficiazã de grupuri sanitare interioare.
· Renovarea în totalitate a ªcolii din
Mischii.
· Modernizarea sediului Primãriei.
Rep: Acestea sunt realizãri care au
fost prezentate anul trecut, în raportul de activitate pentru primii doi an
de mandat. Vorbiþi-ne ºi despre alte
proiecte, care, la acea datã, erau indicate ca proiecte de viitor, dar s-au realizat în cursul anului 2010.
G.P.:
· Un proiect foarte important este

cel de împãdurire a unei suprafeþe de 110
hectare. Trebuie sã spunem faptul cã Mischii-ul este singura localitate din Dolj care
a reuºit implementarea acestei tip de finanþãri.
· Renovarea în totalitate a Bisericii
din Mlecãneºti.
· Renovarea interioarã a ªcolii din
Motoci ºi executarea gardului de la stradã.
· Realizarea unui pãrculeþ în Mlecãneºti care are un aspect foarte plãcut ºi, în
plus, s-a dovedit foarte util pentru cei mici,
care îl frecventeazã mereu, însoþiþi de pãrinþi.
· Totodatã, am reuºit sã amenajãm
o bazã sportivã în Mischii, care s-a dovedit a fi foarte utilã pentru tinerii din zonã,
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dar ºi pentru oaspeþi din Craiova. Este un
punct de atracþie la nivelul comunei noastre. De altfel, chiar în acest numãr al ziarului puteþi citi informaþii despre un eveniment care a avut loc aici. Este vorba despre un campionat de fotbal. Ideea este
cã, la final, toþi cei care au participat au
avut numai cuvinte de laudã de spus despre comuna Mischii, iar acest lucru mã
bucurã enorm.
Rep: Haideþi sã vorbim acum despre proiecte pe care Primãria le-a
depus cãtre diverse alte instituþii de
finanþare, pentru care se aºteaptã rãspunsuri.
G.P.:
· Sigur cã da. Important este faptul
cã nu vreau sã pierd nicio zi fãrã sã caut
noi surse de finanþare pentru proiecte care
ar putea dezvolta aceastã comunitate. În
aceastã idee, am depus deja un proiect
pentru construirea unui parc fotovoltaic.
Este un program prin care se va produce
curent pentru localitatea Mischii, Vulpeni
ºi ªimnicul de Sus. Proiectul nu aºteaptã
decât avizul de începere a licitaþiei!
· Am depus proiectul „Canalizare ºi
staþie de epurare”, proiect de infrastructurã care sunt sigur cã va primi aprobare
în perioada imediat urmãtoare. Sper ca în
primãvara anului urmãtor sã înceapã execuþia. La acest proiect, vreau sã vã reamintesc ceea ce spuneam mai sus. Este
vorba despre continuitate. Implementarea
unor proiecte dureazã de multe ori ani de
zile.
· Primãria a mai depus douã proiecte la Ministerul Dezvoltãrii. Este vorba despre asfaltarea DC 165 Craiova – Mlecãneºti ºi proiectul de asfaltare a 11 kilometri de uliþe în localitate.
În ceea ce-l priveºte pe cel de-al doilea, am primit aprobarea pentru asfaltarea a 4,5 kilometri de drum. Este un început bun, spun eu. Licitaþia va avea loc pe
data de 29 iulie a.c. Strãzile care urmeazã
a fi asfaltate au fost stabilite în ºedinþã de
Consiliu Local.
· Am început ºi lucrarea de execuþie
pentru introducerea unei conducte de alimentare cu gaze în satul Motoci. În primã
fazã, lungimea structurii va fi de 500 de
metri (pânã la punctul Guþu). Vom merge
deocamdatã doar pânã în acest punct pentru cã Distrigaz Bucureºti ne-a obligat întâi sã construim acest tronson. Dupã recepþia lucrãrii, vom putea solicita ºi avize
pentru continuarea extinderii.
· Am depus un proiect important
pentru alimentarea cu apã a satelor Cãlineºti ºi Gogoºeºti, prin intermediul Programului Naþional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI). Sper sã obþinem finanþare ºi în acest caz.
· Pe Mãsura 1.2.5., care se referã la
drumuri de exploataþie agricolã, a fost depus un proiect cu o valoare impresionantã, de 1 milion de euro. Aºteptãm rãspunsul. Este vorba, dupã cum vã puteþi da
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seama, despre amenajarea drumurilor de exploataþie agricolã din comunã.
· Tot în cursul acestui an vom depune un
proiect pe Zona Metropolitanã, privind reabilitarea ºi consolidarea Cãminului Cultural. De
asemenea, ºi proiectul acesta are o valoare
de 10 miliarde de lei vechi. Sunt bani europeni care pot fi atraºi cãtre Mischii, pentru dezvoltarea zonei. Reabilitarea cãminului cultural va fi foarte folositoare pentru cã, trebuie sã amintesc,
avem deja un ansamblu folcloric, „Doina Mischii-ului”,
de care sunt foarte mândru. Acest ansamblu a
fãcut cinste numelui localitãþii noastre, fiind
prezent ca invitat la Zilele Cãlãraºiului, Festivalul Internaþional de la
Pieleºti, Zilele Brãdeºtiului, dar ºi alte manifestãri ºi evenimente.

Cadastrul
Cadastrul
Gratuit
Gratuit
· La final, am lãsat un proiect foarte important. Mã refer la realizarea în mod gratuit a cadastrului pentru proprietãþile de pe raza comunei
Mischii. Programul este finanþat de Banca Mondialã ºi este în derulare, urmând a se încheia
pânã la sfârºitul anului. Mischii-ul este singura comunã din Dolj ºi una dintre cele 19 la
nivel naþional care implementeazã un astfel
de proiect, în folosul cetãþenilor. În unul dintre numerele urmãtoare ale ziarului, voi
vorbi mai pe larg despre problemele ºi neregulile ieºite la ivealã în urma acestui cadastru, ºi vã asigur cã sunt destul de multe!
În încheiere, vreau sã le mulþumesc
cetãþenilor care au înþeles eforturile administraþiei locale pentru a dezvolta Mischii-ul ºi sã îi asigur pe oameni cã voi
continua sã lucrez spre folosul comunitãþii care mi-a acordat votul de încredere!

CMYK

