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La primărie contează omul

Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, îi roagă pe cetăţeni să vină la vot pe 10 iunie

Editorial
Având în vedere că
pe 10 iunie sunt alegerile
locale, am considerat necesar să mă adresez dumneavoastră, stimaţi cetăţeni
ai comunei Mischii, pentru
a vă ruga să veniţi la urne
şi să-i alegeţi pe candidaţii
pe care îi consideraţi mai
buni!
Pentru funcţia de primar, votaţi-l pe cel mai
potrivit, pe cel care credeţi
dumneavoastră că va duce
spre mai bine destinele
acestei comune! Să fiţi foarte atenţi şi la candidaţii de
pe listele pentru consiliul
local şi căutaţi să alegeţi
echipa cea mai bună, pentru că cei care vor intra în

consiliul local sunt oamenii
care vor decide ce trebuie
făcut pentru comunitate în
următorii patru ani.
Vă rog doar, stimaţi
cetăţeni, să fiţi foarte atenţi
pentru că acum, la alegerile locale, pentru primar
trebuie votat omul, iar pentru consiliul local trebuie
votată echipa, nu partidul!
Pentru partide veţi vota la
toamnă, atunci când sunt
alegerile parlamentare, însă
la primărie contează omul.
Va trebui să-i judecaţi pe
candidaţi după ceea ce au
făcut sau după ceea ce vor
putea face, nu după ceea ce
promit, pentru că promisiuni poate să facă oricine.

Candidaţii la primărie şi la
consiliul local fiind din comună, cetăţenii din Mischii
ştiu foarte bine ce au făcut
şi ce vor putea face pentru
comunitatea lor.
Cu speranţa că vom
continua împreună, ţin să
vă mulţumesc, stimaţi cetăţeni, pentru încrederea
acordată acum patru ani!
Dacă n-am reuşit să duc la
îndeplinire toate speranţele pe care vi le-aţi pus în
mine, vă promit că timpul
le va rezolva pe toate. Sunt
convins că îmi veţi da posibilitatea să le îndeplinesc în
perioada următoare.
Vă mulţumesc pentru
înţelegere şi pentru co-

laborarea de care aţi dat
dovadă pentru bunul mers
al comunităţii!

Al dumneavoastră
prieten şi primar,
Gheorghe Popa

Terenul de la SCA Şimnic,
retrocedat cetăţenilor
Cetăţenii din Mischii
îndreptăţiţi să primească
terenuri din lotul aflat în
prezent în administrarea
Staţiunii de Cercetări
Agricole (SCA) Şimnic
vor intra în sfârşit în
posesia suprafeţelor solicitate. După mai multe
procese şi demersuri îndelungate ale primarului
comunei, SCA Şimnic

va pune, în sfârşit, la
dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar
Mischii suprafaţa de 74
ha de teren agricol, care
va fi apoi atribuită celor
îndreptăţiţi şi validaţi
în acest sens în vederea
reconstituirii dreptului
de proprietate funciară,
a anunţat zilele trecute
primarul Gheorghe Popa.
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Într-un interviu acordat publicaţiei noastre, primarul din Mischii, Gheorghe Popa, face
bilanţul celor patru ani de mandat în fruntea comunei
Reporter: Cei patru ani ai
mandatului dumneavoastră
se apropie de sfârşit. Cum
puteţi caracteriza această
perioadă?
Primar Gheorghe Popa:
Cei patru ani al acestui mandat au trecut foarte repede.
M-a ajutat foarte mult experienţa din anii anteriori,
când am fost viceprimar,
astfel că am putut să preiau
din mers încă de la începutul mandatului toate aceste
probleme legate de administraţia locală şi vă asigur
că nu sunt puţine şi nici
uşoare. Din afară pare că
totul e foarte uşor, însă nu e
aşa. Sunt foarte multe probleme cu care se confruntă
autoritatea locală pentru
că de noi depinde întreaga
comunitate din Mischii.
E foarte uşor ca primar
dacă nu faci nimic. Doar
stai şi aştepţi foarte relaxat
să treacă cei patru ani de
mandat şi poate reuşeşti
sau nu să mai prinzi încă un
mandat. Dar eu nu am mers
pe aceste considerente şi nici
colegii mei din primărie.
În toţi aceşti patru ani am
muncit pentru comunitatea
care m-a ales, iar pe 10 iunie
se va vedea dacă am muncit
sau nu.
Dar eu sunt mândru de
realizările pe care le-am avut
în aceşti patru ani. Aş fi putut
să am mult mai multe, dar,
din păcate, e scurt timpul şi
nu ţine numai de noi. Am
prins şi perioada dificilă,
de recesiune, când banii au
fost mult mai puţini. Ţine
foarte mult şi de birocraţie,
iar cel mai clar exemplu este
al proiectului privind parcul
fotovoltaic, care a început
în 2009, iar finanţarea s-a
aprobat abia în 2012. De aceea e nevoie de continuitate!
Avem proiecte depuse în
continuare şi avem de gând
să depunem altele, pentru că
la nivelul primăriei se cunosc
foarte bine toate măsurile
privind accesarea fondurilor
europene.
Reporter: Care sunt realizările dumneavoastră în
acest mandat?
Primar: Conform legii,

primarul este obligat ca în
fiecare an să prezinte comunităţii un raport de activitate,
ceea ce eu am făcut. De această dată, este un raport mai
special, pentru că se încheie
un mandat. De aceea aş vrea
să le prezint cetăţenilor bilanţul activităţii mele pe cei
patru ani care au trecut de la
momentul când am fost desemnat primar şi până acum.
Sunt lucruri pe care cetăţenii
le ştiu, dar e datoria mea să le
reamintesc, pentru că este o
muncă pe care am depus-o în
folosul comunităţii. Aş face
această prezentare pe sate.
Reporter: Începeţi,
atunci, cu satul Mlecăneşti.
Primar: În Mlecăneşti,
am reuşit să facem multe lucruri bune şi absolut necesare, chiar dacă nu mi-au ajuns
cei patru ani pentru a face
tot ce mi-am propus. Întrun timp record am făcut în
punctul Ghena un pod care
asigură cetăţenilor din Mlecăneşti accesul către izlazul
comunal. Până la realizarea
acestui pod, oamenii erau
nevoiţi să treacă cu vitele
prin albia Tesluiului, lucru
aproape imposibil, mai ales
după ploaie. Tot acest pod
deserveşte şi echipa de fotbal, care a avut dintotdeauna un teren pe acel izlaz
comunal. De foarte multe
ori, Tesluiul fiind neregularizat, accesul către teren
era foarte dificil. Mi-aduc
aminte, pe vremea când
eram viceprimar, echipele
şi arbitrii au fost nevoiţi să
treacă cu ajutorul unei scări
de pompieri peste Teslui,
un lucru foarte jenant. Dar
acum există acest pod şi nu
mai sunt probleme.
Tot în Mlecăneşti era o
suprafaţă de teren de circa
600 mp, aparţinând domeniului public, unde am
amenajat un părculeţ foarte
frumos, dotat cu băncuţe,
cu foişor, cu un loc de joacă.
Copiii pot să se joace, tinerii
pot să se plimbe, adulţii pot
să se relaxeze pe o bancă, e
tot timpul plin acolo.
Am reabilitat în totalitate
biserica din Mlecăneşti, care
avea mare nevoie de reparaţii. Ne-am ocupat inclusiv de

tencuială, de geamuri şi uşi,
de acoperiş. De asemenea,
a fost reabilitată şi Şcoala
Mlecăneşti, iar cetăţenii pot
vedea asta atunci când se vor
prezenta la alegeri, pentru că
în interiorul acestei şcoli se
află una din secţiile de votare.
Fiind clădirea comunităţii,
era nevoie să investim în
reabilitarea ei. Acum şcoala
arată perfect, are toalete interioare, are încălzire centrală,
iar micuţii care învaţă acolo
se simt extraordinar de bine
în această clădire.
Uliţele au fost şi ele
pietruite. Sunt într-o stare
bună, fără să mai existe acel
nămol de care lumea îşi mai
aduce aminte că era înainte
ca eu să preiau mandatul.
Ele sunt prevăzute pentru
asfaltare, ca de altfel în toată
comuna.
Reporter: Dar în Mischii,
ce aţi făcut?
Primar: În Mischii, au
fost pietruite uliţele şi a fost
refăcută în totalitate strada
Trăşcani. Accesul cetăţenilor
acolo era foarte îngreunat
din cauza noroiului, dar
acum această stradă se prezintă foarte bine.
S-a continuat reabilitarea
Şcolii din Mischii. S-a început modernizarea claselor,
totodată s-a dotat o sală cu
circa 20 de calculatoare, cu
conexiune la internet, la care
au acces toţi copiii din unitatea de învăţământ.
Primăria a fost şi ea modernizată pe interior, acum
arată extraordinar de bine,
iar aceste aprecieri le-am
primit nu doar din partea
oamenilor de aici. Practic, e
cartea de vizită a comunei!
Când am luat mandatul,
nu aveam un birou în care
să-i primesc pe oamenii cu
probleme de rezolvat sau pe
oamenii de afaceri interesaţi
de comună. Mi-era jenă de
acest lucru, dar acum am
rezolvat această problemă.
Fiecare birou din primărie
arată exemplar, mai trebuie – poate – îmbunătăţit
mobilierul, însă asta n-am
putut să facem fiindcă n-au
fost permise achiziţiile de
mobilier.
Tot în Mischii s-a făcut o

bază sportivă performantă,
dotată cu tot ce e nevoie
pentru practicarea minifotbalului. Această bază e
o mândrie pentru mine şi
pentru comună, pentru că
atrage oameni din afara comunei – poliţişti, magistraţi,
avocaţi, reprezentanţi ai
unor supermarketuri – care
organizează aici adevărate
campionate de fotbal şi se
simt bine la noi. Cu câteva
zile în urmă, au fost aici circa
60 de persoane de la Ford,
printre care şi directorul
Ford pe Europa, dar şi circa
20 de polonezi şi nemţi, care
au apreciat condiţiile oferite
de baza noastră sportivă şi
au stabilit să vină cel puţin o dată pe lună aici. Au
spus că, dacă facem terenul
mare – pe care am început
deja să-l amenajăm lângă
baza sportivă – peste doi
ani doresc să desfăşoare la
Mischii o competiţie între
ţări organizată de Ford.
În Mischii, dar şi în Mlecăneşti, au fost reabilitate
mai multe fântâni publice.
E vorba de două fântâni
în Mlecăneşti, unde a fost
montată şi o staţie de autobuz
nouă pentru cetăţeni, iar în
Mischii au fost, de asemenea,
reabilitate trei fântâni publice şi montată încă o staţie de
autobuz.
În Mischii, au mai fost forate încă două puţuri pentru
a mări debitul de apă din reţeaua comunei. De asemenea,
s-a contribuit la reabilitarea
bisericii de aici. Biserica din
Mischii are acum încălzire
centrală, are inclusiv o staţie
de amplificare, prin care
slujbele se pot auzi şi în afara
bisericii.

că a trebuit o nouă aprobare
de la ANRE şi o nouă documentaţie. Dar, zic eu, până la
data alegerilor vor fi începute
lucrările pentru următorul
kilometru de gaze.
Tot aici s-a reuşit reabilitarea în totalitate a fostei
şcoli, actualmente grădiniţa
din Motoci, care acum are
inclusiv toalete interioare.
În curtea acestei unităţi de
învăţământ s-a amplasat
pentru micuţii de acolo un
loc de joacă. Totodată, s-a făcut şi o împrejmuire, pentru
siguranţa copiilor. Urmează
ca în perioada următoare să
rezolvăm la această grădiniţă şi problema încălzirii.
Astfel, dacă nu reuşim să
ajungem cu reţeaua de gaze
până acolo, vom face încălzire electrică.
S-a reuşit reabilitarea în
totalitate a bisericii din Urecheşti, care este cea mai veche din comună şi era într-un
stadiu avansat de degradare.
Am refăcut tencuiala, acoperişul din tablă, am schimbat
inclusiv tocăria acolo.
Drumurile au fost la rândul lor pietruite în perioada
acestor patru ani de mandat. S-au amplasat staţii de
autobuz, pentru că nu erau,
s-a continuat cu reabilitarea
a patru fântâni publice din
Motoci şi Urecheşti. Urmează ca în perioada următoare
să trecem şi la reabilitarea
celeilalte biserici din Motoci,
fie cu bani din sponsorizări,
fie, dacă cei care au promis
bani nu se ţin de promisiune,
chiar cu bani din bugetul
local.

Reporter: Trecând la
Motoci, aş vrea să ne spuneţi
cum staţi cu reţeaua de gaze
din acest sat?

Reporter: Satele Călineşti şi Gogoşeşti au cam
fost date uitării de fostele
administraţii locale. Dumneavoastră aţi făcut ceva
pentru binele cetăţenilor de
acolo?

Primar: În Motoci, s-a
continuat extinderea cu încă
500 m a reţelei de gaze pentru populaţie şi sper eu ca
până la alegeri să se treacă
la prelungirea reţelei cu încă
un kilometru. Dar asta nu
ţine prea mult de noi, ci de
obţinerea autorizaţiilor, întrucât am trecut cu reţeaua
pe alt sat – Urecheşti – astfel

Primar: În satele Călineşti şi Gogoşeşti, până la
venirea mea ca primar nu
s-a investit nici un leu de la
bugetul local. Imediat după
preluarea mandatului, am
pietruit peste doi kilometri
din strada Coastelor, drum
care era impracticabil în
perioada ploioasă, când noroiul ajungea şi la genunchi
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Primarul Gheorghe Popa are planuri ambiţioase pentru un nou mandat

Aş vrea să le prezint
cetăţenilor bilanţul
activităţii mele pe cei
patru ani care au trecut de la momentul în
care am fost desemnat
primar şi până acum.
Sunt lucruri pe care
cetăţenii le ştiu, dar e
datoria mea să le reamintesc, pentru că
este o muncă pe care
am depus-o în folosul
comunităţii.

în unele locuri. Pe porţiunea
de pantă s-a amenajat un
şanţ betonat pentru preluarea apei. S-a decolmatat
tot canalul care străbate
Călineştiul, e vorba de circa
trei kilometri de canal, care
făcea mari probleme gospodăriilor care erau pe malul
lui. S-a amenajat o fântână
în centrul Călineştiului şi,
de curând, s-a terminat reabilitarea bisericii din Călineşti – o bisericuţă mică,
foarte dragă mie, care are
acum acoperiş nou, tencuială nouă, tocărie nouă, totul
e nou.
Tot în aceste zile s-a terminat construcţia unui nou
pod în Călineşti, pentru
că vechiul pod era doar o
platformă de remorcă pusă
pe două tuburi. Totodată,

pe perioada celor patru ani
de mandat s-a continuat cu
pietruirea drumului din
Călineşti şi Gogoşeşti.
Reporter: Aţi avut, însă,
şi proiecte benefice pentru
întreaga comună. Puteţi să
amintiţi câteva dintre ele?
Primar: Dacă ar fi să
mă refer la proiectele care
vizează întreaga comună,
aş putea aminti aici de împădurirea a 110 ha de teren.
Se pare că după ploile din
ultima vreme o să avem o
pădure foarte frumoasă,
benefică pentru comună din
toate punctele de vedere.
Spre cinstea lor, locuitorii
au înţeles importanţa ei şi
au protejat-o, lucru pentru
care înţeleg să le mulţumesc.

Pădurea a fost înfiinţată cu
ajutorul unor fonduri de circa un milion de euro, în baza
unui proiect aprobat de Ministerul Mediului. Lucrarea
este contractată cu o firmă
care a plantat aceşti arbori
şi timp de cinci ani se ocupă
de întreţinerea plantaţiei şi
înlocuirea copacilor uscaţi.
Vorbind de proiectele
care sunt în beneficiul întregii comune, nu se poate
trece peste regularizarea în
totalitate a pârâului Teslui
şi construcţia a trei poduri
noi – unul în Mlecăneşti şi
două în Mischii. Lucrarea
şi-a dovedit utilitatea prin
faptul că, deşi a plouat foarte mult în ultima perioadă,
niciodată Tesluiul nu a mai
făcut probleme, astfel că
nu vor mai fi inundaţii. Ca-

nalele de coastă sunt toate
preluate, iar apa este dirijată
către Teslui, deci nu vor mai
fi probleme nici din acest
punct de vedere.
În 2009, într-un timp
record, am reuşit finalizarea
sistemului de alimentare cu
apă al comunei. Între timp,
l-am îmbogăţit cu încă două
puţuri noi, plus încă unul forat în locul celui care a căzut.
Sistemul de alimentare cu
apă avea doar două puţuri
forate la 30 m adâncime, dar
apa nu era bună, fiind din
prima pânză freatică. Fiind
prost făcute, unul dintre puţuri a căzut. Dar eu am făcut
alt puţ, la 75 m, care dă o apă
foarte bună din a doua pânză freatică. Totodată, s-au
mai făcut încă două, iar, în
prezent, funcţionează patru
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puţuri, dar se dovedeşte că
încă nu fac faţă pentru că
foarte mulţi oameni – peste
80% din gospodării – s-au
racordat la sistemul de alimentare cu apă al comunei
şi folosesc foarte multă apă
la udat, ceea ce face ca seara,
când se deschid toate robinetele, să ne scadă presiunea
la apă.
Cererea de apă este foarte
mare, ajungând la 600 mc în
24 h. Dar am luat în calcul
şi această situaţie şi, în momentul întocmirii cadastrului general gratuit, pe toată
lungimea drumului de acces
la gospodăria de apă am
lăsat loc pentru încă patru
puţuri. Pentru că un primar
trebuie să se gândească şi la
viitorul comunei, nu doar la
perioada anilor de mandat.
Având terenul la dispoziţie,
pentru anul viitor mi-aş
dori să construiesc încă
două puţuri, pentru a mări
capacitatea de stocare a
staţiei cu încă două bazine
pentru că s-a dovedit insuficientă actuala capacitate
a rezervoarelor, de 200 mc.
Să amintesc totuşi că apa e
foarte bună, avem autorizaţie sanitară, suntem printre
puţinele comune din Dolj

care are apă potabilă, fără
nitraţi şi nitriţi.
Şi, dacă tot suntem la
realizări în folosul întregii
comune, trebuie să menţionez şi achiziţia unui buldoexcavator, care şi-a dovedit
utilitatea la decolmatarea
canalelor mici sau la diverse
solicitări ale cetăţenilor, dar,
mai ales, la operaţiunile de
deszăpezire în iarna ce a trecut. Am prevăzut anul acesta în buget să-i achiziţionăm
o cupă specială pentru a face
mult mai uşor deszăpezirea.
Reporter: În privinţa
activităţii economice de pe
raza comunei, ce rezultate
aveţi în atragerea oamenilor
de afaceri?
Primar: Şi în privinţa
mediului de afaceri, pot să
amintesc câteva realizări
notabile. E vorba, în primul
rând, de CAPRILACT, o fermă deosebită, în valoare de
trei milioane de euro, căreia
i-am acordat tot sprijinul
pentru a fi înfiinţată în comuna noastră. Această firmă
încă n-a început să producă
la capacitate maximă, dar
atunci când va face asta se
va vedea şi la bugetul local,

INTERVIU
unde ajung 44% din impozitele de acolo.
Ca şi afaceri, în prezent,
sunt foarte mulţi oameni
care au auzit că la Mischii
este deschidere către investitori şi noi îi sprijinim, nu
le punem piedici ca în alte
părţi. Aşa se face că deja s-a
obţinut o finanţare pentru o
pensiune pe Măsura 3.1.3.,
ale cărei lucrări vor începe
în curând. La rândul ei,
această pensiune va crea
locuri de muncă pentru oamenii din comună.
În prezent, suntem în
discuţii cu un privat care
vrea să facă o fabrică de
mobilă la Mischii. Investiţia
se ridică la două milioane
de euro şi va avea 40 de
angajaţi, iar cerinţa impusă
de noi este ca toţi să fie din
mediul rural, adică de aici,
din Mischii.
Tot la Mischii şi-a mutat
sediul o fabrică de tâmplărie
din lemn stratificat. Această
firmă are cinci angajaţi, din
care numai doi sunt din Mischii, dar avem promisiuni că
afacerea se va dezvolta într-o
nouă hală, a cărei construcţie va începe în curând, astfel că sunt şanse pentru noi
locuri de muncă destinate

oamenilor din comună.
Alt investitor ne-a contactat pentru a-şi muta sediul pe Mischii – e vorba de
UPIPSA, o firmă din Top 50
pe judeţul Dolj. Firma are
destul de mulţi angajaţi, iar
venirea ei aici ar însemna nu
doar locuri de muncă pentru
cetăţenii din comună, ci şi
mai mulţi bani la bugetul
local din impozite.
Am purtat discuţii cu un
cetăţean din Olt, care şi-a
manifestat disponibilitatea
pentru a crea aici un studio
TV la Mischii. Am ajuns la o
înţelegere cu dânsul, am găsit şi o locaţie bună. Urmează ca în această vară, când
se va întoarce din Spania, să
demareze acest proiect.
Prioritatea numărul 1
pentru mine a fost atragerea banilor europeni şi a
investitorilor în comună.
Dar totul durează, pentru că
investitorii trebuie să aibă
certitudinea că aici găsesc
nu doar înţelegere, ci şi continuitate, pentru că atunci
când un investitor vrea să
vină, ştie că a primit acceptul de la primărie într-un
anumit fel şi nu trebuie
să reia discuţiile cu o altă
administraţie locală.

Reporter: Sunteţi mulţumit de ce aţi făcut în cei
patru ani de mandat?
Primar: Sincer să fiu,
nu sunt mulţumit, pentru
că sunt un om care nu are
stare şi mi-aş dori mereu să
fac mai mult. Dar nu le poţi
face pe toate în patru ani.
Planurile mele pentru viitor
sunt destul de ambiţioase,
dar ştiu foarte bine ce am
de făcut pentru comună.
Pentru un nou mandat îmi
propun să aduc canalizarea
în comună, pentru că este
una din cerinţele locuitorilor. Sunt convins 100% că
voi reuşi, pentru că ştiu ce
am de făcut.
Pe 20 aprilie, am avut
licitaţie pentru asfaltarea
uliţelor. Dacă nu reuşim
să le asfaltăm altfel, asigur
cetăţenii că în mandatul
următor vom asfalta absolut
toate uliţele de la bugetul
local, pe un contract-cadru,
cu bani de la bugetul local.
Zilele trecute, m-am înscris în Grupul de Acţiune
Locală – GAL – din care
fac parte zece primării şi
mai mulţi privaţi. În prima
fază, către Mischii va veni
dinspre această asociaţie

Parcul şi locul de joacă din Mlecăneşti
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Grădiniţa din Motoci a fost renovată şi dotată cu un loc de joacă pentru copii
200.000 de euro, bani pe
care îi voi folosi pentru finalizarea conductei de gaze
din Motoci. Asta e o promisiune fermă din partea mea
şi oamenii ştiu că nu prea fac
promisiuni decât atunci când
am certitudinea că le duc
la îndeplinire. Am promis
deja că reţeaua de gaze va fi
finalizată până la sfârşitul
acestui an.
Mai am un proiect la care
ţin foarte mult şi vreau să-l
duc la îndeplinire: introducerea de apă în satele Călineşti
şi Gogoşeşti, unde pânza
freatică este la mare adâncime, la peste 50 m. Apoi, mai
trebuie făcut încă un pod în
Călineşti.
Un alt proiect al meu priveşte asfaltarea drumului
comunal DC 165, care face
legătura între Mlecăneşti şi
Craiova. Atunci, cetăţenii
din Mischii şi Mlecăneşti
vor avea doar 5 km până la
centura Craiovei.
Reporter: Deci, practic,
dumneavoastră ştiţi ce aveţi
de făcut în continuare, vreţi
doar ca locuitorii comunei să
vă dea ocazia să faceţi pentru

ei ce v-aţi propus?
Primar: Într-adevăr, toate
comunele care au realizări au
şi primari în funcţie de douătrei mandate. Aici e vorba de
continuitate, pentru că un
primar vechi în funcţie ştie
din prima zi ce are de făcut,
are relaţiile făcute, ştie la ce
uşi trebuie să bată pentru a
obţine ceva pentru comuna
lui. Am dovedit în aceşti
patru ani că mi-e foarte dragă această comună, în care
locuiesc eu şi în care sper să
locuiască şi copiii mei şi sper
că oamenii vor avea din nou
încredere în mine.
În 2008, când candidam
la primărie, promiteam că voi
reda primăria cetăţenilor. Eu
zic că mi-am atins în totalitate
acest obiectiv, întrucât cetăţenii au găsit mereu deschidere
aici şi au putut să constate că
primăria nu e o sală de aşteptare, cum se întâmpla înainte
de venirea mea.
Ca o concluzie, nu pot decât să-i asigur pe cetăţeni că
toată puterea mea de muncă
va fi destinată transformării
acestei comune într-una din
cele mai frumoase din ţară.

Biserica din Urecheşti a fost reabilitată
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O sărbătoare

Întreaga localitate
Mischii a fost în sărbătoare pe 29 aprilie. O festivitate cu
muzică şi voie bună,
cum n-a mai fost alta
până acum, la a treia ediţie a Zilei Comunei. Cu această
ocazie, Primăria şi
Consiliul Local Mischii le-au pregătit sătenilor un spectacol
de zile mari.

Primarul Gheorghe Popa, coregrafa Oana Paciurea şi prezentatorul Nelu Şerban

Vremea a fost de această dată
de partea localnicilor, astfel că
festivităţile s-au putut desfăşura
sub cerul liber, nu în căminul
cultural, ca până acum. „E o
manifestare care a început să
prindă tradiţie, fiind a treia ediţie. Sperăm că la anul să fie mult
mai bine pentru că am constatat
şi cum putem să facem şi mai
plăcute aceste festivităţi. Anul
viitor se vor putea desfăşura
festivităţile chiar pe noul stadion
al comunei şi vor fi mai mulţi
invitaţi“, a declarat primarul
comunei, Gheorghe Popa.
Spre deliciul sătenilor, veniţi
cu sutele la această sărbătoare
a lor, posibilităţile de distracţie
au fost nenumărate. N-au lipsit tiribombele, toboganele ori
negustorii ambulanţi, şi mai
ales n-a lipsit muzica. Pe scena
amenajată în centrul comunei,
nu departe de renumita bază

sportivă a localităţii, au cântat,
rând pe rând, Petrică Mîţu Stoian, Lavinia Bîrsoghe, Cristian
Bănăţeanu, Manuela Motocu,
Mirela Zisu, Victoriţa Cică, Stăncuţa Luţă, Cristina Giuvelescu,
Camelia Bălmău, Ciri Mayer,
Maria Rotaru. Alături de aceştia,
în spectacolul prezentat de Nelu
Şerban au mai urcat pe scenă
Ansamblul „Bordeiaşul“ din Călăraşi, dar şi mândria comunei,
Ansamblul „Doina Mischiului“.
„Această sărbătoare a fost
binevenită întrucât le dă oamenilor din Mischii, care sunt
foarte muncitori, un răgaz, o
posibilitate de a se destinde, de
a se distra şi a uita pentru câteva
ore de grijile cotidiene. Aprecierile au fost unanime, lumea s-a
simţit extraordinar, iar bucuria
s-a putut vedea pe chipurile lor“,
a menţionat Gheorghe Popa.

Petrică Mîţu Stoian, printre sătenii din Mischii
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Locuitorii din Mischii au venit cu miile să se distreze la Ziua Comunei
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Şcoala din afara şcolii

La Şcoala „Alecsandru
Nicolaid“ din Mischii,
educaţia îi cuprinde
atât pe elevi, cât şi pe
profesori şi continuă
chiar şi dincolo de
porţile şcolii
Şcoala este prin excelenţă cea care îl învaţă, îl
formează şi îl educă pe copil
încă de când păşeşte pentru
prima dată pragul acesteia.
A rămas puţin timp până la
încheierea a încă unui an
şcolar şi, precum un grădinar priceput care culege
roadele muncii sale, aşa şi
profesorii, părinţii şi elevii
trag linie pentru a analiza
rezultatele muncii lor începută pe 15 septembrie.
Pentru ei, şcoala nu se termină la poarta unităţii de
învăţământ. Actul educativ
continuă în diverse forme.
Elevii de clasa a VI-a au pus în scenă schiţa „Five o’clock“ de I.L. Caragiale

Lecţia de civilizaţie
În acest an şcolar, elevii
şi profesorii din Mischii au
luat împreună două lecţii
de civilizaţie - e vorba de
cele două participări la acţiunile de curăţenie desfăşurate la nivel naţional în cadrul proiectului „Let’s do it,
Romania!“. Prima a fost pe
24 septembrie 2011, chiar la
începutul anului şcolar, iar
cea de-a doua s-a derulat pe
12 mai 2012, ediţie la care

elevii din Mischii au luat
din nou parte, dând dovadă
de acelaşi spirit civic care-i
caracterizează şi făcând din
nou curăţenie în mai multe
zone de pe raza comunei.
„Capul copilului nu este
un vas pe care să-l umpli, ci
o făclie pe care s-o aprinzi,
astfel încât, mai târziu,
să lumineze cu lumina
proprie“ - potrivit acestei
maxime a lui Plutarh, pe

lângă activitatea la clasă,
profesorii împreună cu
elevii şi părinţii acestora
au propus şi desfăşurat
multe activităţi şcolare şi
extraşcolare, culminând cu
activităţile din săptămâna
„Şcoala altfel“. Acestea au
avut drept scop îmbogăţirea
cunoştinţelor de geografie,
istorie, fizică, chimie, religie, biologie, dezvoltarea
la elevi a sentimentului
de frumos, de dreptate, de
respect, precum şi de relaţionare cu alţi copii din clase
sau şcoli diferite prin joc şi
comunicare liberă.

Rezultate bune
la simulare
Dar elevi buni nu pot
avea decât acei dascăli care
sunt la rândul lor bine pregătiţi. Tocmai de aceea,
Şcoala „Alecsandru Nicolaid“ din Mischii a găzduit,
pe 12 mai 2012, două cercuri
zonale ale cadrelor didactice, unul destinat profesorilor de limba şi literatura
română, iar altul celor de
matematică.

Elevii şi profesorii din Mischii au făcut curăţenie în comună

În cadrul cercului lor,
profesorii de română au

discutat despre „perspective în didactica lecturii,
căi de acces spre textul
literar/nonliterar“, apoi au
fost numai ochi şi urechi la
surpriza pregătită de gazde: momentul artistic ce a
constat într-o adaptare a
schiţei „Five o clock“ de I.L.
Caragiale.
„Opt elevi de clasa a VI-a
au luat parte la punerea în
scenă a acestei schiţe. Am
ales această operă pentru
că în acest an s-au împlinit
160 de ani de la naşterea lui
Caragiale“, a explicat profesoara de limba română
Janina Radului.
Atât dascălii de română,
cât şi cei de matematică au
analizat cu ocazia întâlnirii
lor şi rezultatele obţinute recent (pe 27 aprilie la
Limba română şi pe 3 mai
la Matematică) la simularea
Evaluării Naţionale prin
care vor trece la sfârşitul
acestui an şcolar elevii de
clasa a VIII-a.
„Rezultatele pot fi considerate bune, din moment
ce 78% din elevii noştri au
obţinut note de promovare“, a precizat profesoara
de matematică Adriana
Tomescu.

Planuri de vacanţă
În perioada următoare,
dascălii şi elevii din Mischii mai au de parcurs şi
alte activităţi extraşcolare
cu tradiţie, cum ar fi: Ziua
Eroilor, Ziua Internaţională
a Copilului ori clasica serbare de sfârşit de an şcolar.
„Pe 16-17 iunie îi vom
duce pe elevi, dar şi pe părinţi în excursie în Hunedoara şi Sibiu, unde vom vizita
Cetatea Sarmizegetusa, Rezervaţia de zimbri, Castelul
Colţ, Castelul Huniazilor,
Mănăstirile Densus şi Prislop, Cetatea Devei, Sibiu,
Muzeul Brukhental, grădina
zoologică, dar şi frumoasa
zonă Călimăneşti-Căciulata,
cu ştrandul cu apa termală şi Mănăstirea Cozia“, a
menţionat directorul Şcolii
din Mischii, prof. Paul Alin
Tudor Lungan.
Şi pentru că vacanţa de
vară se apropie cu paşi repezi, profesorii şi elevii au
început să facă planuri şi
pentru această perioadă. Iar
din planurile lor nu lipsesc
activităţile sportive, vizionările de filme şi piese de teatru,
vizitele la muzee, excursiile
prin ţară etc.
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Mica dansatoare
I se spune Teo. Este
mica prinţesă a şcolii
din Mischii. E în clasa
a VII-a şi are aproape
14 ani, dar a obţinut
deja o mulţime de medalii la concursurile
de dans.
Maria Teodora Chiriac,
sau Teo, cum o ştiu colegii,
este vedeta şcolii. Pe 25 iunie
împlineşte 14 ani, însă are
deja 1,70 m, iar graţia sa îi
face pe băieţi să cam întoarcă
privirile după ea. E cunoscută, însă, pentru marea ei
pasiune - dansul - care i-a
adus în palmares zeci de
medalii şi diplome, obţinute
la concursuri naţionale şi
internaţionale.

70 de diplome şi 14
medalii
Nu era încă la şcoală pe
vremea când părinţii şi-au
dat seama că fiicei lor le place
să danseze. Au încurajat-o să
dea frâu liber acestei pasiuni,
iar rezultatele n-au întârziat
să apară. A făcut dans de
societate, iar acum face dans
modern, dar şi balet.
„Dansuri fac de opt ani la
Palatul Copiilor, clasa profesoarei Ana Maria Traşcă,
o doamnă deosebită, cu o
inimă mare. În paralel, sunt
în anul IV şi la balet, la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii ‹‹Cornetti››, având drept
instructor pe Flori Negrea.
Am obţinut până acum 70 de
diplome şi 14 medalii de campioană naţională“, povesteşte
adolescenta.
De curând, a urcat pe a
doua treaptă a podiumului la
un concurs de dans susţinut
la Ruse, în Bulgaria, iar pe 19
mai, cu trupa Style Dance,
din care face parte, a obţinut
locul 1 cu ambele dansuri - un
hip-hop şi un dans tematic „Mary Poppins“ - la un
concurs naţional organizat
la Caracal-Olt. Următoarea
competiţie la care trebuia să
ia parte era programată pe
28 mai, când urma să plece
într-un alt turneu, la Târgu
Mureş, cu trupa de balet.
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Meritul meu
Mi-aduc aminte, eram mică
Şi mică totuşi, nu chiar mică
Când mama mă ducea de mână
La dansuri, chiar şi la balet,
Şi astăzi spun că nu regret
Că am ajuns să mă răsfăţ
Cu paşii grei, cu studiul greu
Şi văd cu drag cine sunt Eu,
Un biet copil, ce-am fost cândva
Împins de mămicuţa mea.
Azi am crescut, şi ştiu doar eu
În sală cât îmi e de greu
Şi cât muncesc să pot avea
Un premiu luat pe munca mea

Maria Teodora Chiriac şi o parte din trofeele ei

Poezie, mate, istorie şi
karate
Teo scrie şi poezii, dar nu
de dragoste. „Încă nu“, spune
ea, trăgând cu ochiul pentru
a surprinde privirea mamei
sale. „Sigur nu!“, accentuează mama. Poeziile sunt, în
general, despre oamenii din
jur - părinţii, dascălii, fostul
sau actualul director al şcolii
- dar mai ales despre marea ei
pasiune, dansul.
Nu are prieten şi spune
că nici nu vrea aşa ceva decât
„după clasa a IX-a“. Iar în
alegerea lui un cuvânt greu de
spus îl va avea „tati, care are
puşcă“, glumeşte Anişoara
Chiriac, mama Teodorei.
„Nu se prea apropie băieţii de mine, pentru că ştiu că
am făcut şi karate şi le e frică
să nu-i bat“, povesteşte copila
cu breton.
Deşi i se cam întâmplă
să chiulească, pentru a lua
parte la diferite concursuri de
dans, Teo este, totuşi, o elevă
eminentă. Îi place istoria - pe
care o face cu directorul Alin
Lungan - şi mai ales educaţia
fizică. Dar, spre surprinderea
multora, cel mai mult îi place
matematica.
„Tot timpul ne reproşează
doamna profesoară: <<De ce
nu vrea Teo să fie campioană
şi la matematică?>> A mers
până la faza judeţeană, s-a
calificat la cea naţională, dar
a renunţat să se mai ducă“,

povesteşte Anişoara Chiriac.
„Am fost la trei concursuri Cangurul, obţinând
punctaj mare. Am fost şi la
concursul de limba engleză,
obţinând 157 de puncte. Dar
pentru mine dansul este cel
mai important“, spune sigură
pe ea fata.

Liceul, mai întâi
De opt ani, Teodora bate
zilnic drumul până la Craiova
şi înapoi, ca să meargă la dansuri. A făcut şi dansuri populare, fiind membră a Ansamblului „Doina Mischiului“,
grupa mare, având-o drept
coregraf pe Oana Paciurea.
„În fiecare zi, dansez câte
patru-cinci ore. Exersez în
sala de dans la Palatul Copiilor, iar acasă dansez în
living, care este aproape gol.
Îmi place foarte mult. Prefer
să-mi petrec timpul liber dansând sau repetând o anumită
coregrafie“, spune copila.
Şi totuşi, fata nu vrea să
facă din asta o meserie. „Visul
meu e să ajung poliţistă“, spune ea. Până acolo, însă, mai
este, aşa că Maria Teodora
Chiriac se gândeşte mai întâi la
pasul următor - liceul. Vrea să
intre la Liceul „Tudor Arghezi“
sau, poate la C.N. „Titulescu“,
dar în orice caz îşi doreşte să
urmeze un profil de ştiinţe sociale. Până atunci, însă, rămâne mica prinţesă dansatoare a
şcolii din Mischii.

Şi merg în ţară peste tot
Şi adun premii câte pot
Ca pe părinţi să-i mulţumesc,
Să vadă cât îi preţuiesc.

Primarul
Oricine vine şi ar vrea
Să afle de comuna mea
Poate să meargă-n primărie
Să afle tot ce vrea să ştie.
Acolo dă de omul care
Nu este pus din întâmplare
S-ajute oamenii la greu,
Să-i apere de ce e rău.
Nu este om foarte înalt
Însă, în schimb, e apreciat
De toată lumea care ştie
Că e primar la primărie.
Oricine vine şi întreabă
Dacă primarul e de treabă,
Nu poţi să spui că e om rău
Căci ne ajută la ce-i greu.
Eu sunt copil, dar pot să spun
Cât are sufletul de bun
Şi cât aleargă şi se zbate,
Ca noi în şcoli s-avem de toate.
Şi în comună a făcut
Lucruri pe care le-aţi văzut,
Şi nu cred eu c-ar merita
Să îl urască cineva.
Şi dacă lumea rea-l vorbeşte,
Eu bănuiesc el cum gândeşte
Şi niciodată n-ar putea
Să facă rău la cineva.
Poezii de Teodora CHIRIAC
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Bani europeni

Primăria din Mischii
a reuşit să atragă în
ultimii ani, în beneficiul localităţii, fonduri
europene de peste şase
milioane de euro
Administraţia locală
din Mischii a avut drept
prioritate absolută, în ultimii patru ani, întocmirea
şi depunerea de proiecte în
vederea atragerii de fonduri europene. Se poate
spune că a reuşit, deoarece
a primit aprobarea pentru
patru proiecte cu fonduri
europene, totalul finanţărilor ridicându-se la aproape
6,5 milioane de euro.

1.500.000 de euro
pentru cadastrul
general al comunei
Primul proiect european accesat de autorităţile locale din Mischii în
această perioadă este cel
privind Cadastrul General
Gratuit. Doar 19 comune
din ţară au fost desemnate drept localităţi-pilot
în cadrul acestui proiect,
beneficiind de finanţare
europeană pentru o lucrare
de o asemenea amploare,
evaluată pentru această
comună la 1.500.000 de
euro. Contravaloarea este
suportată integral din fonduri europene.
În Mischii, implementarea acestui proiect a început în urmă cu un an,
cadastrul comunei fiind
întocmit de firma craioveană Cartotop. Lucrarea este
foarte complexă, pentru
că este vorba de cadastrul
a aproximativ 5.000 ha
de teren extravilan, dar
şi a terenului intravilan
cu gospodăriile aferente.
Cadastrul e aproape de
final, la momentul actual
toate schiţele parcelare
sunt făcute pe toate cele 84
de tarlale, au fost depuse la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după
care au fost validate de
Prefectura Dolj. În prezent,
se lucrează la finalizarea
situaţiei pe intravilan, pe

Viitorul parc fotov
locuinţe, incluzând regimul
de înălţime, materialele din
care sunt făcute ş.a.m.d.,
amănunte care trebuie specificate în acele cadastre.
După cum explică primarul din Mischii, întocmirea cadastrului acestei
comune ar fi trebuit să se
încheie, dacă n-ar fi ieşit la
iveală o serie de nereguli
cauzate de fostele conduceri
ale primăriei din comună.
„Proiectul este în plină
derulare. Termenul de finalizare iniţial era 30 mai
2012. Lucrările ar fi trebuit
să se apropie de final, dar au
făcut o adresă către ANCPI
Bucureşti, în baza căreia au
obţinut prelungirea termenului cu două luni pentru

că pe parcursul derulării
acestei lucrări s-au constatat foarte multe probleme.
Au fost acte emise care nu
aveau corespondenţă în
teren, au fost dubluri de
titluri, certificate de proprietate care nu erau reale,
acte de vânzare-cumpărare
în neregulă, şi toate aceste
aspecte a trebuit să fie clarificate. Eu zic că s-a reuşit şi
în cel mult două luni o să fie
gata acest cadastru general.
Pentru comună, beneficiile acestui program sunt
imense. Practic, Mischii va
fi singura comună din Dolj
care va avea rezolvate toate
problemele privind graniţele ei şi amplasamentul
proprietăţilor“, a spus pri-

marul Gheorghe Popa.

300.000 de euro
pentru căminul
cultural
Continuând această linie
de absorbţie a fondurilor
europene, comuna Mischii
s-a înscris într-o asociaţie
- Zona Metropolitană Craiova - din care mai fac parte
Craiova, Gherceşti, Pieleşti,
Şimnicu de Sus şi Breasta.
Până acum a reuşit să obţină maximul din această asociere, şi anume reabilitarea
căminului cultural.
„Doar această lucrare
era eligibilă, dar pentru
noi este binevenită, pentru
că acest cămin avea nevoie

de o asemenea reabilitare
totală. Costă circa 300.000
de euro, bani europeni, contribuţia noastră fiind foarte mică, de numai 2% din
valoare. Pe 17 mai am avut
vizita în teren de la Agenţia de Dezvoltare Rurală şi
Pescuit, proiectul a intrat în
evaluare, urmând ca în cel
mai scurt timp să semnăm
contractul de finanţare şi
să înceapă lucrările. Când
va fi finalizat, acest cămin
cultural va deveni mândria
comunei“, a precizat primarul Popa.
Reamintim că această clădire va fi mai întâi
consolidată, i se va monta
termosistem, apoi un finisaj exterior cu tencuială
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pentru comună
cetăţenilor care au terenuri
şi case în vecinătatea acestor drumuri asfaltate le
va creşte valoarea proprietăţilor. Practic, mai mult
de jumătate din cetăţenii
comunei vor avea beneficii
directe de pe urma acestor drumuri reabilitate. În
plus, aceste drumuri se
pretează şi ca rute ocolitoare pentru utilajele agricole.
Mai mult decât atât, drumul
de la Cepoi, care se reabilitează, scurtează accesul
cetăţenilor către Mischii
cu circa 2 km la dus şi tot
atât la întoarcere. Eu zic că
este un lucru foarte bun,
plus că vor fi create şi locuri de muncă pe perioada
desfăşurării acestor lucrări.
Chiar dacă pe uliţe nu avem
încă asfalt, acest proiect
nu trebuia ratat, pentru că
îmbunătăţeşte condiţiile în
comună şi nu ne împiedică
în nici un fel să accesăm în
viitor vreun alt proiect care
să ne permită asfaltarea uliţelor“, a declarat primarul
Gheorghe Popa.

3.600.000 de
euro pentru parcul
fotovoltaic
De departe cel mai spectaculos şi mai scump proiect al Primăriei Mischii

care a primit finanţare europeană este parcul fotovoltaic. Munca la acest proiect
a început în anul 2009,
proiectul a fost depus în
aprilie 2010, iar finanţarea
s-a primit abia în martie
2012, dovedind că pentru
a primi bani europeni este
nevoie nu doar de muncă,
ci şi de răbdare. E doar o
chestiune de zile până la
semnarea contractului de
finanţare. Urmează apoi desemnarea constructorului
prin licitaţie şi începerea lucrărilor, care ar trebui să se
finalizeze chiar în acest an.
„Acest proiect este al
doilea din ţară de acest gen,
după Piatra Neamţ, realizat
de o autoritate publică. Valoarea sa este de 3.600.000
de euro şi presupune realizarea unui parc fotovoltaic
ce va produce curent pentru trei comune - Mischii,
Vulpeni, Şimnicu de Sus.
În acest sens, am constituit
o asociaţie de dezvoltare
intercomunitară, al cărei
preşedinte sunt. Am ţinut
foarte mult ca acest parc fotovoltaic să se construiască
la Mischii, pentru că vor fi
şi aici locuri de muncă - vor
fi angajaţi electricieni, paznici, şi toţi vor fi din localitate“, a menţionat primarul
din Mischii.

Parcul fotovoltaic se va
întinde pe 1 ha şi va produce
curent doar pentru autorităţile şi instituţiile pubice,
deci pentru iluminatul public, şcoli, primării, cabinete medicale, unităţi de
poliţie etc. Primăria Mischii
a alocat acestui obiectiv un
teren mult mai mare, de 2,5
ha. „Am făcut asta pentru
că intenţia mea este de a depune un nou proiect pentru
a-l mări, ca să producă electricitate şi pentru populaţie.
Sunt ferm convins că vom
reuşi să obţinem finanţare
şi pentru acest nou proiect,
iar cheltuielile populaţiei
cu curentul electric vor
scădea cu mai mult de jumătate.
Chiar dacă, pe moment,
locuitorii din Mischii nu
vor beneficia în mod direct
de acest proiect, vor avea totuşi mari avantaje indirecte.
Concret, comuna Mischii
cheltuieşte în prezent circa
200.000 lei/an pentru curentul electric consumat de
şcoli, primărie şi iluminatul
public din comună. Producând acest curent, primăria
e scutită de cheltuirea celor
200.000 de lei, bani care se
vor putea duce către investiţii. Spre exemplu, cu aceşti
bani se vor putea asfalta
anual 500 m de uliţe.

voltaic din Mischii, realizat cu fonduri europene, va costa 3.600.000 de euro
decorativă, va primi tocărie
nouă, acoperiş nou, instalaţia electrică şi finisajele
interioare vor fi refăcute
integral. Căminul cultural
va fi dotat, în plus, cu aparatură nouă de proiecţie
şi sonorizare, cu mobilier
nou, iar în curte va fi amenajat un părculeţ de circa
3.000 mp.

1.000.000 de euro
pentru drumuri
Primăria Mischii a reuşit să obţină finanţare şi
pentru un proiect depus pe
Măsura 1.2.5., care se referă
la modernizarea drumurilor de exploatare agricolă.
Proiectul vizează asfaltarea
a 6,45 km de drumuri de ex-

ploatare agricolă, construirea unui pod nou în punctul
Cepoi şi reabilitarea celui
existent din punctul Giculan. Pentru asta, comuna
primeşte 1.000.000 de
euro, bani europeni, fără să
contribuie cu absolut nimic
de la bugetul local. Contractul de finanţare a fost deja
semnat, pe 11 mai, şi sunt
acum în curs procedurile
pentru desfăşurarea licitaţiei, în vederea desemnării
constructorului şi începerii
lucrării.
„Acest proiect este benefic pentru comună din mai
multe puncte de vedere.
Prin asfaltarea acestor drumuri de exploataţie agricolă
se poate mări suprafaţa de
intravilan a comunei. Apoi,

Primăria Mischii a obţinut 1.000.000 de euro, bani europeni,
pentru modernizarea drumurilor
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Pâine în schimbul grâului

O brutărie din Craiova se pregăteşte să le
ofere cetăţenilor din
Mischii pâine caldă în
schimbul grâului!
SC VELAND COM SRL
Craiova este prezentă pe
piaţă de aproape un deceniu.
Brutăria are 30 de angajaţi şi produce zilnic peste
5.000 de pâini. De curând,
patroana firmei, Gabriela
Criveanu, şi-a făcut o casă
şi s-a mutat în Mischii. În
timpul unei discuţii pe care
o avea cu primarul comunei,
Gheorghe Popa, celor doi
le-a venit o idee.
„Foarte mulţi cetăţeni din
Mischii îşi ţin producţia de
grâu în condiţii improprii,
în hambare, unde o mănâncă
şoarecii sau se strică, grâul
nemaifiind bun pentru făină.
Auzindu-mă vorbind despre
aceste probleme cu care se
confruntă oamenii, doamna
Criveanu a venit cu o idee:
toţi cei care au grâu să-l
predea dânsei, iar dânsa, în
schimbul acestui grâu, să le
dea pe toată perioada anului
pâine. Deci, ei vor primi pâine în schimbul grâului, ceea
ce mie mi se pare o chestie
foarte bună, pentru că, în

loc să ţină cetăţeanul 2.000
- 3.000 de kilograme de grâu
în hambar şi să macine odată
la nu ştiu cât timp ca să facă
făină sau să-l vândă la preţ
de nimic, când nu mai e bun
de făină, aşa el primeşte în
fiecare zi pâine proaspătă.
Brutăria este în Craiova, iar
în funcţie de cereri o să fie
adusă pâinea la magazinele
din comună, de unde omul
va putea să o ridice zilnic“,
spune primarul Gheorghe
Popa.

„O soluţie reciproc
avantajoasă“
„Practic, ar fi o soluţie
reciproc avantajoasă, atât
pentru mine, cât şi pentru oamenii din comună.
Avantajul meu ar fi că am
siguranţa unor abonaţi la
pâinea pe care o fabric, deci
am desfacerea asigurată.
Avantajul oamenilor ar fi
că nu-şi mai ţin grâul în
hambare să se strice, ci mi-l
dau mie după recoltare,
iar eu le dau pâine timp de
un an. Ar fi, într-adevăr,
o plată anticipată a pâinii,
dar, plătind cu grâu, pâinea
iese mai ieftin decât dacă ar
cumpăra-o cu bani. Ca să
nu mai spun că uneori au
bani, alteori nu au, pe când
aşa au pâinea asigurată“,
explică patroana brutăriei
VELAND.
Gabriela Criveanu şi-a
făcut şi un calcul economic,

Sătenii din Mischii pot să-şi achiziţioneze pâine plătind anticipat cu grâu
care are în vedere faptul că
într-o pâine nu intră doar
făina produsă din grâu, ci
şi alte produse, la care se
adaugă mâna de lucru, electricitatea ş.a. „Din calculul
meu a reieşit că oamenii ar
trebui să dea cam 1,25 kg
de grâu panificabil pentru
o pâine de 300 g, adusă în
comună. Rămâne de văzut
acum dacă această idee va

fi apreciată de cetăţeni“,
spune patroana brutăriei.
În privinţa modului de
distribuire a pâinii către
abonaţi, ar fi şi aici mai
multe soluţii. Una dintre
ele ar viza distribuirea
acestor pâini pe abonament
prin intermediul magazinelor din comună. Magazinele nu doar că s-ar alege
cu un mic comision, dar ar

avea mai mulţi vizitatori,
care vor fi tentaţi să facă
şi alte cumpărături, nu
doar să-şi ridice pâinea
cuvenită.
„În fiecare zi, cetăţeanul
şi-ar primi pâinea caldă,
fără să-şi mai facă griji.
Cred că ar fi un lucru extraordinar pentru locuitorii
comunei“, consideră primarul Popa.

Profit din terenuri nelucrate
Sute de hectare de teren
stăteau până anul trecut nelucrate în comuna Mischii.
Acum, aceste pământuri
aduc profit sătenilor, după
ce le-au arendat firmei cu
capital italian AZIENDA
AGROFORTUNA SRL.
„Ideea mi-a dat-o un
cetăţean din Mlecăneşti,
Ionică Trufaşu, care a fost
primar vreo 20 de ani. Nu
mi-e ruşine să spun că ascult de cei în vârstă şi încerc tot timpul să învăţ de
la ei. Iar nenea Ionică, aşa
cum îi spun eu, mi-a zis că
suferă când vede că aceste
câmpuri sunt pârloagă şi
că ar fi bine să fie muncite.
Atunci am pornit să caut şi
am avut şi norocul să găsesc

o persoană care este din
apropiere, din satul Veleşti
al comunei Murgaşi, şi care
reprezenta un grup de firme din Italia. Acesta a fost
dispus să vorbească despre
această situaţie cu conducerea firmei şi să o determine
să investească în comună
la noi. Au venit în comună
în toamna anului trecut.
Timpul pe care l-au avut la
dispoziţie a fost scurt, dar
cu o mobilizare exemplară
au reuşit să pună vreo 310
ha de grâu, care a ieşit bine
din iarnă şi se prezintă excelent. În plus, în primăvară
au însămânţat circa 200 ha
de floarea-soarelui. În total,
au luat în arendă de la cetăţeni vreo 600 ha şi vor să-şi
mărească suprafaţa“, poves-

teşte primarul din Mischii,
Gheorghe Popa.

Electricitate ecologică
Intenţia noastră este să
ne extindem în perioada următoare, atât prin luarea în
arendă a unor terenuri, cât
şi prin achiziţionarea unor
suprafeţe cât mai mari. În
activitatea noastră am avut
şi sprijinul primăriei, în
special al primarului din comuna Mischii, care este un
om deosebit şi ne-a înţeles
demersurile. Firma noastră
colaborează cu o societate
din Italia care construieşte
instalaţii producătoare de
energie electrică ecologică.
Practic, noi vindem toate
produsele pe care le obţi-

nem, cumpărând în schimb
ulei pentru generatoarele
de energie ecologică pe care
le avem în Italia. Dorim să
achiziţionăm teren pentru
a ne produce singuri acest
ulei, iar într-un viitor nu
foarte îndepărtat ne gândim
să aducem şi în comună un
astfel de generator de energie electrică ecologică, a
declarat administratorul SC
AZIENDA AGROFORTUNA SRL, George Olteanu,
român de origine, dar care
a lucrat 15 ani în Italia.
„La ora actuală, câmpul
arată foarte frumos, e o plăcere să-l priveşti. Pentru noi
este un lucru îmbucurător,
mai ales în condiţiile în care
de anul viitor nu se mai dă

subvenţie de la APIA pe
terenurile nemuncite. Iar
asta era o problemă foarte
mare pentru noi, pentru că
pe raza comunei sunt foarte
multe terenuri nemuncite
- cred că peste 1.000 ha. A
fost o şansă enormă pentru
cetăţeni şi, în plus, au venit
şi cu o ofertă, zic eu, bună
atât pentru săteni, cât şi
pentru primărie: 600 kg de
grâu la hectar, plus impozitele plătite, asta fiind cea
mai bună ofertă din Mischii
la ora actuală. În privinţa
impozitului, s-au ţinut de
cuvânt până acum, pentru
că l-au plătit. Sunt convins
că se vor ţine de cuvânt şi în
privinţa cantităţii de cereale
promise“, a declarat primarul Popa.

