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E sărbătoarea voastră!

Există o regulă nescrisă că munca trebuie
răsplătită, dar şi că oamenii harnici trebuie să se
mai şi distreze. De aceea,
în primul meu mandat de
primar, am venit cu ideea
organizării Zilei Comunei
Mischii. Sărbătoarea a
ajuns acum la cea de-a patra ediţie.
Până anul trecut, festivităţile de Ziua Comunei
erau organizate în prima
duminică de după Sfântul
Gheorghe. Consătenii, dar
şi preoţii din comună, neau atras atenţia că sărbătoarea a căzut întotdeauna
în Postul Paştelui. Şi atunci
am luat împreună cu Con-

siliul Local hotărârea să
mutăm această serbare pe 6
mai 2013, adică a doua zi de
Paşte, astfel încât să nu mai
cadă în perioada postului.
Aşadar, pe 6 mai 2013,
începând cu ora 12.00, vă
invit să participaţi - cu
mic, cu mare - la această
petrecere. A fost gândită
pentru voi, oamenii harnici şi muncitori ai acestei
comune, care trudesc cu
greu în vreo fabrică, la vreun birou ori pe ogor.
Pe scena amplasată în
vecinătatea bazei sportive
din localitate vor urca,
spre bucuria voastră, cunoscuţii solişti de muzică
populară Sanda Argint,

Vasilica Dinu, Marcu Nicolici, Mirela Zisu, Mihai
Mihalache, Cristian Bănăţeanu, Maria Rotaru,
Valentin Andrei, Stăncuţa
Luţă şi Lavinia Bîrsoghe,
ce vor evolua în cadrul
unui spectacol realizat şi
prezentat de Nelu Şerban.
Se vor încinge grătarele,
vor sfârâi mititeii, se vor
destupa sticlele de bere,
vor fi prăjituri, îngheţată,
nu vor lipsi muzica şi voia
bună. Seara se va încheia
cu o surpriză: un foc de
artificii cum nu s-a mai
văzut.
Aşadar, veniţi, dragi
consăteni, distraţi-vă şi
prindeţi-vă în horă de Ziua

Comunei! E sărbătoarea
voastră!

Al dumneavoastră
prieten şi primar,
Gheorghe Popa (foto)
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Prioritatea o constituie cofina
Într-un interviu acordat publicaţiei noastre, primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa,
prezintă bugetul localităţii pe 2013 şi investiţiile pregătite pentru acest an.
Reporter: Nu demult,
Consiliul Local Mischii a
adoptat - din câte ştiu, în
unanimitate - bugetul pe
anul în curs. Cum arată acest
buget al comunei pentru
anul 2013?
Primar Gheorghe Popa:
2013 este primul an întreg
din noul mandat. Ne punem
mari speranţe în acest an.
Din păcate, toţi locuitorii
comunei pot observa că realizările, veniturile noastre
sunt din ce în ce mai mici.
Şi nu e vorba atât de mult de
sărăcia oamenilor, cât mai
ales de scăderea alocaţiilor
de la guvern. Pentru că noi,
ca şi comună, nu ne putem
susţine singuri. Nu suntem
în situaţia unor comune
precum Gherceşti, Podari,
Cârcea, Malu Mare, care au
pe raza lor administrativă
foarte multe societăţi, acestea
plătesc impozite, iar din aceste impozite aproape jumătate
rămâne la bugetul local. Şi
nu e vorba că oamenii din
aceste comune au fost mai
deştepţi. Pur şi simplu, e un
avantaj geografic, datorat locului în care sunt amplasate.
Tocmai acest avantaj geografic face ca o comună
precum, să zicem, Pieleştiul, care este amplasată pe
drumul către Bucureşti, să
aibă buget mai mare. Pe la
noi trece doar o şosea către
Vâlcea, care e drum naţional
mai mult cu numele. Şi nici
măcar nu e un drum direct
către Râmnicu Vâlcea, iar
majoritatea celor care au
această destinaţie o iau pe
altă parte, prin Drăgăşani.
Din cauza acestei poziţii geografice, noi nu prea
avem investitori. În schimb,
îi mulţumim lui Dumnezeu
că suntem o comună liniştită, frumoasă, cu aer curat.
Din punctul ăsta de vedere
stăm foarte bine. Comuna
noastră e apreciată de mulţi
craioveni, care au venit şi
s-au aşezat aici, şi-au construit case frumoase, pentru
că avem apă, avem gazele la poartă, avem condiţii
aproape ca la Craiova. Chiar
şi pentru canalizare, avem
proiecte depuse pe două-trei
măsuri, e imposibil să nu ni
se aprobe finanţare măcar
pe una dintre ele. Am făcut

o împădurire, avem o bază
sportivă unde să-şi petreacă
timpul liber, oferim toate
condiţiile pentru a locui întro zonă liniştită. Dar, din păcate, aceste condiţii nu aduc
încasări mai multe la bugetul
local, cum s-ar întâmpla dacă
am fi o zonă industrială. Aşa
că, fiecare avantaj are, până
la urmă, şi dezavantajul său,
iar pentru noi avantajul zonei
liniştite e un dezavantaj pe
plan financiar.
Reporter: În aceste condiţii, cum arată bugetul comunei pentru acest an?
Primar:Bugetul este destul de mic, chiar un pic mai
mic decât cel de anul trecut.
Ca atare, a trebuit şi noi să ne
ajustăm dorinţele pe măsura
lui. De aceea, prioritatea
o constituie cofinanţarea
proiectelor europene. Ele
aduc foarte mulţi bani de la
Uniunea Europeană, dar
şi noi, ca autoritate locală,
trebuie să contribuim cu o
anumită cotă. De exemplu,
la reabilitarea Căminului
Cultural trebuie să venim
cu o cofinanţare de 2% din
valoare, ceea ce înseamnă
circa 50.000 de lei. Adică,
la un proiect de 300.000
de euro, noi trebuie să dăm
circa 50.000 de lei şi e păcat
să nu-i dăm!
Pe Măsura 1.2.5. o să
avem costuri pe comisioane.
La aceste proiecte nu dăm
nici un leu, toţi banii primiţi
fiind nerambursabili, inclusiv TVA-ul, dar până ne dă
statul înapoi TVA-ul, mă
obligă pe mine, ca primărie,
să fac un credit, să plătesc
eu TVA-ul - care la un milion de euro nu e mic deloc, e
240.000 de euro -, iar statul
îmi returnează TVA-ul după
trei-patru luni, timp în care
eu trebuie să plătesc dobânzi
şi comisioane pentru acea
sumă de 240.000 de euro pe
care a trebuit s-o împrumut.
Bani pe care, până la urmă,
eu, ca autoritate publică, îi
pierd. Dar, oricum, trebuie
prinşi în buget.
La fel şi la Parcul Fotovoltaic, unde trebuie să venim
cu o cofinanţare de 2% la o
investiţie de trei milioane de
euro. Păi, dacă împărţim pe
cele trei comune implicate în

acest proiect, partea noastră
de cofinanţare ar fi undeva
la 150.000 de lei, bani pe
care trebuie să-i asigur pe
o perioadă de trei ani. Asta
înseamnă că măcar 50.000
de lei din aceştia a trebuit să-i
prindem în buget în acest an.
Pe lângă aceşti bani, sunt
şi cheltuielile cu salariile,
pentru că peste tot ni s-a
atras atenţia - inclusiv de la
Consiliul Judeţean, de către
domnul preşedinte Ion Prioteasa, cu care avem o relaţie
deosebită - că primăriile trebuie să-şi asigure în primul
rând funcţionarea, adică
salarii şi cheltuieli materiale,
şi abia după aceea, dacă le
mai rămân bani, să se apuce
de investiţii noi, prioritare
fiind investiţiile în curs, pe
care trebuie să le termine
înainte de a se apuca de alte
investiţii noi.
Deci, cum spuneam, prin
buget am asigurat partea
de cofinanţare a proiectelor
europene, partea de salarii
şi cea de cheltuieli materiale
pentru funcţionarea primăriei.
Reporter: Bugetul mic
vă impune să faceţi economii pentru a avea bani de
investiţii?
P r imar: Vreau să vă
spun că am renunţat la foarte multe cheltuieli materiale
ca să putem prinde pe lista
de investiţii măcar câteva
lucruri mărunte, dar absolut necesare pentru comună, pentru locuitorii ei. De
exemplu, pentru iluminat
se duc 150.000 de lei pe an.
Poate n-am înlocuit imediat
becurile care s-au ars, dar nu
vreau să ajungem în comuna noastră la întreruperea
iluminatului public timp de
câteva luni pe an - aşa cum se
gândea primarul dintr-o altă
comună. Îl menţinem, facem
asta pentru cetăţeni, dar am
redus cheltuielile privind întreţinerea sa. Pentru că acea
economie de la iluminat se
poate vedea în altceva.
Am fost nevoiţi să facem
economii şi în alte părţi.
Spre exemplu, am prevăzut
pentru extinderea reţelei de
gaze doar 60.000 - 70.000
de lei, în condiţiile în care
ne costă 200.000 de lei ex-

tinderea reţelei de gaze pe
un singur kilometru. Dacă
am fi prins în buget toată
suma pe care ne-am dori s-o
alocăm pentru gaze, ăia erau
toţii banii comunei, pentru
că avem doar 300.000 la
investiţii în acest an, şi nu
ne-ar fi rămas nimic pentru
cofinanţarea proiectelor cu
fonduri europene.
Ca şi când n-ar fi fost
suficient, actualul guvern
ne-a impus să plătim cu
prioritate arieratele, adică
datoriile. Şi aveam astfel de
datorii, dar nu pentru că noi,
ca autoritate locală, ne-am
gestionat prost banii. Am
înregistrat datorii pentru
că ne-am apucat de anumite
lucrări pentru care aveam
finanţare, iar atunci când
s-a schimbat guvernarea ni
s-au retras banii. Consider
că asta n-a fost deloc corect!
Am mizat pe nişte bani pe
care îi aveam în cont, dar s-a
schimbat guvernul şi ni s-au
luat banii care rămăseseră
nefolosiţi, circa 150.000 de
lei. Asta n-ar fi fost o problemă, dar ni s-a cerut să dăm
înapoi şi banii cu care trebuia să achităm lucrările deja
efectuate. Iar noi a trebuit să
plătim de undeva aceşti bani.
În această situaţie am fost
cu podul de la Călineşti, o
lucrare necesară. Din această
cauză am făcut datorii, dar
le-am achitat între timp,
pentru că eram obligaţi până
la 31 martie să lichidăm toate
arieratele.
Repor ter: Din cauza
acestor datorii aţi fost nevoiţi
să măriţi impozitele?
Primar: Da, exact din
această cauză. În plus, ni s-a
spus destul de clar de la guvern: toate primăriile care nu
măresc impozitele înseamnă
că se pot gospodări singure,
deci să nu ceară nici un ban
de la bugetul de stat. Or, cum
noi nu putem exista fără bani
de la buget, era clar că trebuia să mărim impozitele.
Ceea ce trebuie să înţeleagă cetăţenii este că, din
trei în trei ani, Codul Fiscal
prevede o mărire a impozitelor cu rata inflaţiei, care
e de aproximativ 5% pe an.
Or, cum aceste impozite nu
au fost mărite în 2010, 2011

şi 2012, trebuia făcut asta în
2013. N-a mărit impozitele
primarul, ci eram obligaţi
prin lege să facem asta!
Guvernul actual a spus că
numai anul acesta se acordă
o derogare de la lege şi localităţile pot fi păsuite un an de
la aplicarea acestei majorări
de impozite. Dar cine nu
măreşte anul acesta impozitele cu 15-16%, le va mări
anul viitor cu 20%, nu scapă
de mărire! Mai mult decât
atât, având nevoie de bani
de la buget pentru a susţine
cofinanţările proiectelor cu
fonduri europene, am fost,
practic, obligaţi să mărim
aceste impozite. Şi apoi, noi
am mărit acum cu minimul
de 16%, pentru că se putea
merge cu această mărire
până la 30%. Asta trebuie
să înţeleagă cetăţenii, că dacă
nu le măream acum cu 16%,
trebuia să le mărim la anul
cu minim 20%, ceea ce ar fi
fost o povară mult mai grea
pentru ei!
Deşi s-au mărit aceste
impozite, sumele pe care le
plătesc cetăţenii sunt destul
de mici. E vorba de circa 200
de lei pe an de familie pentru
casă, teren şi tot ce mai are el,
ceea ce nu e prea mult.
Cu toate astea, ne-am
confruntat cu o situaţie,
să-i spunem ciudată: au fost
mulţi care au venit şi ne-au
reproşat că au avut sume
mari de plătit la impozit.
Aceste sume mari proveneau, de fapt, nu din mărirea
impozitelor, ci din majorările care li se aplică pentru
că nu şi-au plătit impozitul
la timp, iar acum trebuie să
plătească aceste majorări şi
penalităţi mai mari decât
impozitul. Spre exemplu,
cineva avea de plată 500 de
lei, iar majorările erau 700
de lei, aşa că omul trebuia
să plătească 1.200 de lei.
Dom’le - îmi zicea - e mare
impozitul! I-am spus că nu
e mare şi că nu ar fi ajuns
la situaţia asta dacă şi-ar
fi plătit impozitele la timp.
Plus că mai are şi o perioadă
la început de an - până la 31
martie - când beneficiază
de o reducere de 10% dacă
plăteşte tot impozitul!
Reporter: Au profitat
cetăţenii comunei de aceas-
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anţarea proiectelor europene
tă reducere de 10% oferită
celor care plătesc impozitul
integral în primele trei luni
ale anului?
Primar: Cei de la APIA
au pus condiţia ca toţi cetăţenii să aibă toate impozitele
restante achitate. Poate şi de
aceea am constatat o creştere a numărului oamenilor
care şi-au plătit impozitele
în avans, ca să beneficieze
de reducerea de 10%. Din
estimările mele, cam jumătate din cetăţenii comunei
şi-au plătit în avans, până
la finele lunii martie, impozitele pe acest an, inclusiv
datoriile din urmă, ceea ce e
un lucru foarte bun, pentru
că ne dă nouă posibilitatea
să rezolvăm ceea ce ne-am
propus. Sperăm că şi cealaltă jumătate a cetăţenilor
o să-şi plătească impozitele,
pentru că fără banii pe care
ei sunt obligaţi să-i achite,
noi nu putem să funcţionăm. Nu putem asigura
căldura la şcoli, nu putem
asigura iluminatul public,
totul depinde de impozitele
pe care ei trebuie să le plătească.
Culmea ştiţi care e? Cei
care fac gălăgie când nu
merge un bec sunt tocmai
rău-platnicii! De aceea, am
decis ca într-un număr viitor al acestui ziar să facem
publică lista celor care nu
au plătit impozitele până în
anul 2012, inclusiv. Ca să
vadă şi locuitorii comunei
cine plăteşte şi cine nu plăteşte impozitele!
Reporter: Faptul că sunt
mulţi rău-platnici se reflectă
până la urmă în reducerea
bugetului local...
Primar: Mai mult decât atât, neachitarea impozitelor duce la reducerea
investiţiilor pe plan local.
Pentru că noi ne creionăm
anumite investiţii în funcţie
de sumele pe care ar trebui
să le încasăm, dar ne-am dat
seama că nu putem realiza
tot ceea ce ne-am propus
întrucât bugetul comunei care e de circa 450.000 de
lei - nu ne asigură nici măcar salariile la nivel de instituţie, ca să nu mai amintesc
de cheltuielile materiale, şi
vorbesc aici de funcţionarea instituţiilor - primărie
şi şcoli. Ne dăm seama că
trebuie să umblăm la anumite cheltuieli şi singurele

Gheorghe Popa, primarul din Mischii, se află la al doilea mandat consecutiv în fruntea comunei
la care am mai putea umbla
sunt investiţiile. Şi de unde
să tăiem? De la iluminatul
public? De la extinderea
reţelei de gaze?
Tocmai de aceea, apelul
meu către cetăţeni este să-şi
plătească taxele şi impozitele, pentru că astfel scapă şi
de penalităţi şi de majorări,
care de multe ori ajung să
depăşească impozitul. Ele
nu se pot scădea, pentru că
sunt calculate automat şi
intră într-o bază de date. Mai
mult decât atât, începând
din acest an, tot sistemul
fiscal poate fi văzut şi verificat direct de la ANAF, de
la Bucureşti, iar noi - şi să
vrem - nu-i putem ajuta în
nici un fel pe cetăţenii răuplatnici.
Reporter: În aceste condiţii, v-aţi planificat, totuşi,
câteva mici investiţii?
Primar: Da, din puţinul

rămas după asigurarea cofinanţărilor pentru proiectele
europene, am prins bani
pentru Ziua Comunei, care
a devenit deja o tradiţie în
localitate, ajungând la ediţia a IV-a, şi am constatat
că această sărbătoare s-a
bucurat de un real succes în
rândul cetăţenilor. Eu zic că
aceşti locuitori ai comunei,
care sunt foarte harnici de
felul lor, merită o zi a lor, în
care să se simtă bine. Sperăm să fie şi o zi frumoasă,
cu soare!
Restul sunt lucrări mărunte, dar importante, şi
necesare pentru oamenii
din loca litatea noast ră.
Continuăm în spiritul acelui slogan al nostru: cât mai
multe cu bani puţini. Spre
exemplu, avem de gând să
punem acele porţi la terenul de sport ca să-l facem
funcţional. Apoi, am prevăzut bani pentru anumite
dotări privind paza contra

incendiilor - furtun, pompe, măşti de gaze, lucruri
pe care ISU ne obligă să le
cumpărăm, ca să le avem
în dotare. Trebuie să prindem din bugetul local bani
pentru plata însoţitorilor
persoanelor cu handicap.
Trebuie să avem carburanţi
pentru buldoexcavatorul pe
care l-am luat şi care ne-a
prins foarte bine, inclusiv
pentru deszăpezire. Am
făcut un contract de întreţinere pentru sistemul de
alimentare cu apă, întrucât
sistemul a ieşit din garanţie
şi e nevoie mereu de revizii
la pompe.
Reporter: Rămân de
actualitate şi proiectele de
viitor la care aţi mai făcut
referire în numerele trecute
ale ziarului?
Primar: Dacă ar fi să
discutăm şi de proiecte de
viitor, nu renunţăm la cele

pe care le aveam încă din
primul mandat, e vorba
de crearea drumului între
Centura Craiovei şi Mlecăneşti - având circa 5 km - şi
canalizarea, ambele proiecte
fiind depuse pe HG 577/1997
la Ministerul Mediului şi,
mai nou, le-am depus pentru
finanţare şi la Zona Metropolitană a Craiovei. Avem
asigurări de la directorul
Zonei Metropolitane şi implicit de la doamna primar
că se urmăreşte ca toate
comunele din jurul Craiovei
să aibă canalizare într-un
viitor apropiat.
Tot ca un proiect de viitor
este şi realizarea sistemului
de alimentare cu apă în Călineşti-Gogoşeşti, pentru
că acolo pânza freatică e la
o adâncime foarte mare.
În rest, rămâne în atenţia
noastră asfaltarea uliţelor
şi prelungirea conductei de
gaze până la capătul satului
Motoci.
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Apă ieftină şi bună
La Mischii, apa de băut
e la jumătate de preţ
faţă de Craiova.
Locuitorii comunei doljene Mischii se pot lăuda că apa
care curge la robinetele lor
are cel mai mic preţ din judeţ. Şi asta n-ar fi tot. Dacă în
alte localităţi apa livrată prin
sistemul public nu e bună de
băut, ci doar de spălat, cea
de la Mischii este curată şi
potabilă.
„La noi, apa este bună de
băut. Este potabilă, avem şi
aviz sanitar pentru ea. Dar
în comparaţie cu celelalte
comune, unde sunt 200 - 300
de gospodării branşate, la noi
sunt 700, iar asta ne obligă
să facem eforturi pentru a
livra întreaga cantitate de apă
necesară, întrucât consumul
este enorm. Cetăţenii au constatat anul trecut, când a fost
foarte mare secetă, că n-am
putut face faţă. Sperăm că
la anul, când presiunea cofinanţării proiectelor europene
va mai scădea, să ne rămână
bani pentru mărirea capacităţii de pompare. Pentru
că la ora actuală avem patru
puţuri şi am constatat anul
trecut că acestea nu fac faţă“,
a declarat primarul comunei
Mischii, Gheorghe Popa.

Chiar dacă tariful creşte, rămâne mult sub cel
din oraş
Sistemul de alimentare
cu apă din Mischii este administrat de primărie, iar
administraţia locală doreşte
să-l păstreze în continuare în
subordinea sa.

părtat, însă, atunci când va fi
făcută aducţiunea Izvarna 2,
aceasta e proiectată să asigure
necesarul de apă potabilă şi
pentru comunele din jurul
municipiului. Abia atunci,
conducerea comunei Mischii
ar putea accepta conectarea la
reţeaua oraşului, pentru a elimina problemele de presiune
a apei pe timpul verii. Asta va
însemna, inevitabil, creşterea
tarifului la apă în Mischii.
Dar administraţia locală vrea
să păstreze, totuşi, sistemul
propriu de alimentare cu
apă, dorind să-l folosească
măcar pentru instituţiile din
subordine - primărie, şcoli,
grădiniţe.

Debranşare pentru
neplată

travalorii apei ori remedierea
eventualelor defecţiuni sunt o
bătaie de cap în plus“, explică
primarul Popa.
Decizia de a nu lega comuna - cel puţin deocamdată
- la sistemul centralizat al
Companiei de Apă Oltenia
e de înţeles pentru oricine
compară preţurile la apă potabilă practicate la Mischii şi la
Craiova. În timp ce locuitorii
din Mischii plătesc 1,9 lei/mc
de apă, craiovenii achită Companiei de Apă 3,41 lei/mc. Pe
de altă parte, reţeaua de apă a
Craiovei nu poate încă asigura
şi alimentarea Mischiului.
Într-un viitor nu foarte înde-

Unora le poate părea ciudat, dar chiar şi în comuna cu
cea mai ieftină apă din judeţ
există debranşări pe motiv
de neplată.
„Poate pare ciudat, dar
am avut şi o debranşare anul
trecut! Am făcut în ianuarie o verificare a încasărilor
de la apă şi am constatat cu
această ocazie că nu plătiseră
apa foarte mulţi cetăţeni, restanţele totale ridicându-se
la circa 40.000 de lei. Banii
au fost până la urmă încasaţi,
cu o singură excepţie, un
abonat din Motoci care a şi
fost debranşat. Fac un apel
pe această cale către cetăţeni
să vină să-şi plătească datoriile la apă, dacă nu în fiecare
lună, măcar din trei în trei
luni, pentru că datoriile se
acumulează şi apoi le e foarte
greu să plătească apa pe câte
un an, pentru că suma e mult
mai mare“, explică primarul
din Mischii.

„De la Consiliul Judeţean
Dolj am primit asigurări că
va fi creat un sistem de colectare a gunoiului la nivelul
întregului judeţ - acel masterplan de deşeuri, despre
care toată lumea vorbeşte
- ce va fi operaţional începând chiar de la sfârşitul
anului viitor. Până atunci,
însă, adresăm pe această
cale o rugăminte Primăriei
Craiova, în special doamnei
primar Lia Olguţa Vasiles-

cu, la care am găsit multă
înţelegere şi cu care avem o
relaţie bună, să ne faciliteze
încheierea unui contract de
salubrizare cu SC Salubritate SRL, iar această firmă
a Craiovei să vină o dată pe
săptămână să ridice şi de la
noi gunoiul. Eu zic că banii
care ar veni de la Mischii şi,
eventual, de la Gherceşti ar
prinde bine Salubrităţii“,
apreciază Gheorghe Popa,
primarul din Mischii.

Spre deosebire de alte comune, apa care curge la robinete în Mischii nu e doar ieftină,
ci şi potabilă
„Sistemul de alimentare cu
apă e al nostru şi eu zic că e un
lucru bun pentru că putem să
menţinem scăzute preţurile.
La noi apa e 1,9 lei/mc, aproape jumătate faţă de alte localităţi din judeţ. Acest preţ a fost
stabilit în urmă cu trei ani şi,
după părerea mea, nu se mai
justifică. Cred că ar mai trebui
mărit undeva spre 2,2 lei/mc
- nu e mult, aşa că nu trebuie
să se sperie cetăţenii - pentru
că în aceşti trei ani de când
n-am mai actualizat preţul s-a
scumpit şi curentul pe care îl
utilizează pompele. Între timp,
au mai fost forate încă două
puţuri, care şi ele consumă

curent. Pompele sunt folosite
încontinuu, cererea de apă
fiind mare, şi au început să
aibă probleme. De aceea cred
că preţul ar mai trebui mărit.
Oricum, e cu mult sub cel
din Craiova. Se vehiculează
că sistemul de alimentare cu
apă din comuna noastră va fi
preluat de Compania de Apă
Oltenia, iar asta înseamnă că
imediat după preluare preţul
se va dubla imediat, pentru
că toate costurile vor intra la
global, inclusiv ce consumă
compania pentru oraş. Deci,
pentru noi, e mare lucru să
avem propriul sistem de apă
potabilă, deşi încasarea con-

Gunoiul, o problemă

Primăria Mischii speră ca gunoiul din comună să fie ridicat tot de
Salubritatea craioveană

Firma care colecta gunoiul în comuna doljeană
Mischii a dat bir cu fugiţii.
S-a retras începând cu luna
martie, nu doar din această
localitate, ci din toate comunele judeţului, deoarece
cetăţenii n-au înţeles să facă
contracte de ridicarea gunoiului. Spre exemplu, din cele
circa 700 de gospodării din
Mischii, doar vreo 200 au
acceptat să facă contract de
salubrizare.

societate
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Curăţenia de primăvară
Autorităţile locale din
comuna Mischii au declanşat o amplă campanie de curăţenie, ca în
fiecare primăvară.
Din partea Primăriei Mischii, coordonatorul acestei
campanii de curăţenie este
viceprimarul Bogdan Firu.
„Primarul comunei mi-a
delegat mie atribuţiile de
gospodărire a comunei. Cum
localitatea are cam mulţi oameni în vârstă, ne-am gândit
să venim în sprijinul acestor
cetăţeni în vârstă. Cu beneficiarii de ajutor social am făcut
curăţenie prin toată comuna.
Ne-am ocupat de curăţarea
şanţurilor de pe marginea
drumurilor şi a celor de scurgere de pe câmpuri, ca să nu
avem cumva parte de inundaţii, mai ales în perioada foarte
ploioasă ce a fost nu demult.
Ne-am apucat şi de văruitul
pomilor de pe marginea stră-

zilor şi vrem să terminăm asta
până la Paşte. Am făcut şi mici
reparaţii la drumul din satul
Călineşti, care se mai fărâmase
din cauza ploilor“, a menţionat
Bogdan Firu.
Reprezentantul Primăriei
Mischii le aminteşte oamenilor că nu trebuie să aştepte totul de la primărie, ci să apeleze
şi la propriul spirit civic atunci
când vor curăţenie.
„Vreau să le mulţumesc
celor de la ajutor social pentru
eforturi pe care îl fac muncind
pentru comună. Sunt oameni
cu posibilităţi materiale reduse, dar îşi fac treaba. Spre
exemplu, cu ajutorul lor, prin
toată comuna, pe toată lungimea drumului de la Mlecăneşti până la Motoci, am
plantat puieţi de frasin. Însă,
primăria nu poate să facă singură totul, de aceea fac un apel
la cetăţeni ca să iasă în întâmpinarea eforturilor noastre şi
să-şi facă curăţenie prin faţa
porţilor, întrucât Sărbătoarea
Paştelui se apropie cu paşi
mari“, a declarat viceprimarul
comunei.

Sătenii harnici au ieşit să-şi facă curăţenie la poartă în săptămânile dinaintea Paştelui

Flotanţii diminuează bugetul
Comuna Mischii ar putea primi mai mulţi bani
de la bugetul central, dacă
toţi cei care locuiesc efectiv
în localitate şi-ar oficializa
situaţia şi în actele de identitate.
Unul dintre principalele
criterii pe baza cărora se
stabilesc sumele care se dau

de la bugetul central pentru
localităţile din ţară se referă
la numărul de locuitori.
Comuna Mischii are oficial
1.972 de locuitori, în creştere de la 1.600, câţi înregistra
cu câţiva ani în urmă. De
fapt, cifra reală a celor care
locuiesc în această comună
e de circa 2.500 de locuitori,

potrivit reprezentanţilor
primăriei.
„În comună stau cam
500-600 de locuitori care
au buletine de Craiova. Din
cauza faptului că aceştia
nu-şi schimbă buletinele
pe Mischii - şi nu văd de ce,
pentru că acum domiciliul
nu mai contează pentru

angajare, ca altădată - comuna noastră pierde anual
circa 100.000 - 150.000 din
banii alocaţi de la guvern.
Aceşti bani ar fi suficienţi,
spre exemplu, să funcţioneze toate becurile din comună, să nu mai fie nici unul
ars şi neînlocuit. De aceea
fac un apel către aceşti ce-

tăţeni care sunt craioveni
doar în acte să se gândească
bine şi să-şi stabilească domiciliul în comuna noastră,
pentru că oricum ei locuiesc
aici. Nu pierd absolut nimic
prin asta, însă comuna are
de câştigat datorită lor“,
susţine primarul localităţii,
Gheorghe Popa.

Continuă depunerea cererilor
de subvenţie
Cererile de subvenţie
pe suprafaţă pot fi depuse
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) până pe 15 mai. Perioada de depunere oficială
este 1 martie - 15 mai 2013,
fără penalizări, şi 16 mai - 10
iunie 2013, cu penalizări de
1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.
„Anul trecut, au fost 500

de cereri către APIA. Anul
aceasta, e posibil să fie mai
multe sau mai puţine, în
funcţie de persoanele care au
mai arendat. Dacă au arendat
şi nu se mai încadrează în
condiţiile impuse de lege,
adică nu mai au suprafaţa
minimă de un hectar, nu mai
pot să depună cerere pentru
acest ajutor. Cererile au început să se primească din mar-

tie şi până pe 15 mai, după
care mai este o lună în care
se mai pot depune cereri, dar
li se impun penalităţi celor
întârziaţi“, explică Gabriela
Dumitrescu, inspector cadastru în cadrul Primăriei
Mischii.
Pentru a obţine aceste subvenţii, cei interesaţi
se prezintă la primărie, de

unde li se eliberează adeverinţa pe blocuri fizice, cu
suprafeţele pe care le deţin.
Trebuie să aibă neapărat
parcele de peste 3.000 mp ca
să fie eligibile. Apoi se prezintă la APIA - Centrul Melineşti, unde li se întocmeşte
declaraţia de eligibilitate.
Anul trecut, reprezentantul APIA venea el la Mis-

chii pentru a primi cererile
de la cetăţeni, dar anul acesta nu se mai întâmplă aşa
ceva. Cetăţenii sunt puşi din
nou pe drumuri, justificarea
fiind una tehnică: un singur
reprezentant APIA trebuie
să se ocupe de mai multe
comune şi poate face asta cel
mai bine doar având în faţă
baza de date de pe calculatorul său de la Melineşti.
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Investiţii cu

Electricitate, drumuri,
instituţii de cultură toate acestea au început să fie modernizate
cu ajutorul fondurilor
europene
Primăria comunei Mischii e printre primele din
judeţ în ceea ce priveşte
atragerea fondurilor europene. Investiţii care nu se
puteau face altfel, din cauza
bugetului mic al localităţii,
vor deveni acum realitate,
graţie semnării mai multor contracte de finanţare a
proiectelor depuse în ultimii
ani de administraţia acestei
localităţi.

Electricitate curată
pentru primării
Cel mai spectaculos şi
mai scump proiect în care
s-a implicat Primăria Mischii este, fără îndoială, acela
care priveşte realizarea cu
fonduri europene a unui
enorm parc fotovoltaic, cu
o valoare de 3,6 milioane de
euro. Munca la acest proiect
a început cu patru ani în
urmă, în 2009, proiectul a
fost depus în aprilie 2010,
iar vestea aprobării sale a
venit abia în martie 2012,
pentru ca, în martie 2013,
să fie semnat şi cotractul de
finanţare.
„La ora actuală suntem în
faza de întocmire a caietului
de sarcini pentru licitaţie.
Aceasta va avea loc, după
aproximările noastre, prin
luna iulie şi sperăm să nu
avem contestaţii, astfel încât
până în toamnă să putem
începe lucrările, pentru că
la sfârşitul anului avem
deja programată prima tragere din banii europeni.
Beneficiile au fost spuse şi
în numerele anterioare ale
ziarului nostru. Acest parc
fotovoltaic este diferit de alte
proiecte similare pentru că
celelalte sunt private, în timp
ce acesta este al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitare
(ADI) Mischii-Vulpeni, care
include comunele Mischii,
Vulpeni şi Şimnicu de Sus.
Toate aceste localităţi vor

Viceprimarul Bogdan Firu pe podul aflat în construcţie, având în spate dru
beneficia de curentul electric
produs de acest parc fotovoltaic. El are termen de dare în
folosinţă vara anului 2015
şi sunt ferm convins că va fi
gata atunci. Aşa că din 2015
se vor vedea roadele acestui
proiect, prin economiile care
se vor face în bugetul primăriilor, la facturile de electricitate“, explică primarul din
Mischii, Gheorghe Popa.
Parcul fotovoltaic de la
Mischi, se va întinde pe un
hectar şi va produce curent
doar pentru autorităţile şi
instituţiile publice ale celor
trei comune menţionate mai
sus, deci pentru iluminatul public, şcoli, primării,
cabinete medicale, unităţi
de poliţie etc. Chiar dacă

locuitorii comunelor nu vor
beneficia direct de acest parc
fotovoltaic, vor avea multe
beneficii indirecte, generate
de cheltuielile mai reduse la
electricitate ale primăriilor
pentru clădirile publice.
„La nivelul ADI MischiiVulpeni, cheltuielile celor
trei comune pentru curentul
electric se ridică undeva la
500.000 de lei pe an, bani
care se vor economisi, pentru
că ne vom produce singuri
curentul electric. Pe de altă
parte, aceşti bani economisiţi
se vor vedea în investiţiile pe
care le vom face în comună
- în asfaltări şi multe altele.
Numai comuna noastră cheltuieşte anual circa 100.000 150.000 de lei cu iluminatul

public, bani care ar fi astfel
economisiţi, fiind direcţionaţi către investiţii“, a spus
Gheorghe Popa. Alt beneficiu indirect ţine de crearea
a cinci locuri de muncă - un
post de conducere şi patru de
execuţie (electricieni).

Cămin cultural
modernizat
Şi proiectul de reabilitare
a Căminului Cultural din
Mischii se apropie cu paşi
repezi de debutul lucrărilor.
„Contractul de finanţare
pentru acest proiect, realizat prin intermediul Zonei
Metropolitane Craiova, s-a
semnat în octombrie 2012.
După cum am convenit cu

doamna primar Lia Olguţa
Vasilescu, licitaţia va fi organizată de Primăria Craiova.
Urmează ca, în cursul acestei
luni, dacă nu cel mai târziu
în luna mai, să fie publicată
pe Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP) şi să
se deruleze deja procedurile
de desemnare a constructorului, în aşa fel ca până în
toamnă să începem lucrarea.
Aşadar, dacă în numărul
anterior al acestui ziar spuneam că sunt proiecte depuse
şi aşteptăm finanţarea, acum
vorbim deja de certitudini!
Şi îi asigur pe cetăţenii din
Mischii că acest cămin cultural va arăta superb după
reabilitare!“, susţine primarul Popa.
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bani de la UE
ca 40 de copii din comună.
Administraţia locală vrea
să meargă şi mai departe
cu ceea ce ar putea numi
„renaşterea“ acestui cămin
cultural, în sensul amenajării - în spaţiul unde era
farmacia - a unui club de muzică, unde copiii din comună
care vor să înveţe să cânte la
un instrument, dar nu-şi pot
permite unul, să aibă acces
fără costuri la instrumente
achiziţionate de primărie.

Bani pentru asfaltări

umul ce va fi asfaltat cu fonduri europene pentru a scurta ruta către Craiova
Potrivit proiectului, lucrările de reabilitare sunt
de amploare, presupunând,
printre altele, realizarea unei
centuri şi a unor stâlpişori
din beton-armat, consolidarea fisurilor din pereţi
prin injectarea de mortar de
ciment, consolidarea tuturor
pereţilor cu tencuieli armate,
rigidizarea zidăriei din pod,
prin stâlpişori şi centuri de
beton, consolidarea planşeului şi a grinzilor din lemn.
Faţadele clădirii vor fi termoizolate cu polistiren, iar
clădirea va fi acoperită cu o
învelitoare de tablă profilată de culoare brun-roşcat,
aceeaşi culoare urmând s-o
aibă şi sistemul de jgheaburi
şi burlane tot din tablă. Se va
introduce încălzire centrală

şi se vor amenaja toalete
interioare. Finisajele interioare, pardoselile şi instalaţia
electrică vor fi şi ele refăcute
în totalitate. Pardoselile interioare vor fi finisate cu gresie
porţelanată, cu excepţia scenei, care va fi pardosită cu
duşumea de scândură.
În cadrul acestui proiect
intră şi dotarea cu mobilier,
aparatură de proiecţie şi sonorizare a căminului, dar şi
amenajarea şi împrejmuirea
spaţiului exterior al căminului cultural. E vorba de circa
3.000 mp de teren care va fi
pus în valoare prin trasarea
unor alei dotate cu băncuţe.
În acest cămin cultural
îşi desfăşoară activitatea
Ansamblul folcloric „Doina
Mischiului“, format din cir-

Încă de astă-toamnă a
început o investiţie de un
milion de euro, finanţată integral din fonduri europene.
„Înainte de expirarea primului meu mandat vorbeam
de un proiect de un milion de
euro depus pe Măsura 1.2.5,
care se referă la modernizarea drumurilor de exploatare
agricolă. Prin acest proiect se
prevedea asfaltarea a circa
şapte kilometri de drum de
exploatare agricolă, construcţia unui pod nou în
punctul Cepoi şi reabilitarea
unui pod mai vechi, în punctul Giculan. În prezent, acest
proiect este deja în derulare.
A fost ţinută licitaţia în vara
anului 2012, s-a început
lucrarea în toamna anului
trecut, s-a întrerupt această
lucrare pe perioada iernii,
urmând ca în jurul datei
de 1 mai să se reia lucrările
şi să se înceapă asfaltarea.
Constructorul trebuie să încheie lucrarea spre sfârşitul
anului, astfel că, începând
chiar din 2013, se va circula
pe asfalt pe acest drum“, a
menţionat primarul Popa.

Proiecte noi,
ţinte vechi
Primăria Mischii a decis recent să facă parte din
Grupul de Acţiune Locală (GAL) Amaradia-Jiu asociaţie reprezentând un
parteneriat public-privat
ce doreşte să implementeze
o strategie integrată pentru
dezvoltarea teritoriului.
Acest GAL este constituit
din zece comune din cadrul
a două judeţe: Brădeşti,
Coţofenii din Faţă, Mischii,
Melineşti, Tălpaş, Fărcaş,
Goieşti, Şimnicu de Sus,
toate din Dolj, respectiv
Cruşeţ şi Dănciuleşti din
Gorj. Administraţiilor locale din cele zece comune
li s-au alăturat aproape 15
societăţi comerciale, ţelul
tuturor fiind atragerea fondurilor europene. De fapt,
constituirea acestor GALuri reprezintă viitorul în
ceea ce priveşte atragerea
banilor de la Uniunea Europeană, pentru că fondurile
europene nu vor mai veni
prin diverse instituţii interpuse, ci direct către aceste
entităţi.
GAL Amaradia-Jiu va
primi prima tranşă de bani
europeni chiar în cursul
acestui an. E vorba de circa
250.000 de lei, sumă ce va
fi direcţionată cu prioritate
către cele zece primării componente.
Primarul din Mischii şi-a
făcut deja planuri pentru
suma care îi va reveni din
această primă tragere de
fonduri europene: „În cadrul
acestui proiect, din banii pe
care îi primim, avem în ve-

dere asfaltarea a trei străzi“.
Prima din aceste străzi
care urmează să fie asfaltate
este Uliţa Boiereştilor din
satul Mlecăneşti, o stradă
intens circulată şi cu multe
probleme, întrucât la fiecare ploaie drumul devine
impracticabil. A doua este
strada Podului din Mischii,
care este, la fel, des circulată
şi amplasată într-o zonă în
care s-au făcut multe construcţii noi. Are o lungime
destul de mare, circa 580 m,
şi e amplasată într-o zonă
joasă, unde bălteşte apa. A
treia stradă care va fi asfaltată este strada Cepoi, care va
continua cu drumul care se
asfaltează pe Măsura 1.2.5,
făcând astfel legătura dintre
Mischii şi DN 65, pe o rută
care scurtează accesul către
Craiova cu circa 2,5 km.
„Noi aveam în plan să
asfaltăm şi strada Izvor din
Motoci. Se pare că banii nu
ajung pentru toate cele patru
străzi, urmând să le asfaltăm doar pe primele trei, iar
strada Izvor şi altele să rămână pentru asfaltare în anul
2014. Dar e important de reţinut că putem şi începem să
facem asta! În cursul acestui
an vom asfalta şapte kilometri de drum pe Măsura 1.2.5 şi
încă 1,2 km cu finanţare prin
acest GAL. Ce a fost greu a
trecut - acele formalităţi cu
proiecte -, iar acum ne-am
apucat de treabă. Cu această
ocazie, îmi iau angajamentul
ca, până la sfârşitul acestui
mandat de primar, să asfaltăm toate străzile din comună şi sunt sigur că o vom
face!“, a promis primarul
Gheorghe Popa.

Panourile solare vor asigura electricitatea pentru clădirile publice din Mischii
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EDUCAŢIE

Învăţământ bazat pe încredere
La Şcoala din Mischii,
procesul instructiveducativ are la bază
colaborarea dintre
dascăli şi părinţi, precum şi încrederea reciprocă
Educaţia şcolară are drept
scop dezvoltarea puterii intelectuale a elevilor, asimilarea
cunoştinţelor de bază, prin
predarea limbii materne, matematicii, ştiinţelor, istoriei,
artelor şi a limbilor străine,
de a forma adulţi capabili să
creeze, să inventeze şi să facă
descoperiri utile societăţii în
viitor. Şcoala informează şi
formează elevii ţinând cont
de anumite principii, având
grijă să evalueze modul în
care obiectivele au fost atinse.
„Pentru anul şcolar în
curs s-a avut în vedere încă
de la început aducerea la cunoştinţa elevilor şi părinţilor
a Regulamentului de ordine
interioară, programul şcolar
şi activităţile şcolare şi extraşcolare. E bine ca părintele să
aibă încredere în şcoală, dar
pentru ca educaţia copilului
să se ridice la nivelul aşteptat, el trebuie să se implice,
să colaboreze cu personalul
didactic pentru ca metodele şi
obiectivele propuse să fie convergente. Factorul primordial
în educarea unui copil este
familia, iar colaborarea între
şcoală şi mediul familial trebuie să se bazeze pe o bună
cunoaştere reciprocă. De aceea, şi părinţii sunt implicaţi în
diferitele activităţi şcolare şi
extraşcolare ale copiilor lor“,
a declarat directorul Şcolii
Gimnaziale „Alecsandru Nicolaid“ din Mischii, prof. Paul
Alin Tudor Lungan.
Dar şcoala se bazează nu
doar pe colaborarea cu părinţii, ci şi pe sprijinul altor
instituţii. Încă din primul
semestru, cadrele didactice
au realizat parteneriate şcolare cu alte instituţii şi unităţi de învăţământ, cum ar fi
Şcoala Gimnazială Gherceşti,
Primăria Mischii, cabinetul
medicilor de familie, Postul
de Poliţie din localitate, instituţiile de cult, biblioteca etc.
„Toate instituţiile partenere
promovează asigurarea egalităţii şanselor în educaţie,

ŐOră de matematică la Şcoala Gimnazială „Alecsandru Nicolaid“ din Mischii
revigorarea spiritului civic
şi a mentalităţilor comunitare, promovarea dialogului,
transparenţei şi a comunicării deschise, încurajarea
iniţiativei şi a participării la
proiecte educaţionale, dezvoltarea colaborării şi cooperării,
încurajarea autodisciplinei
şi a responsabilităţii, dezvoltarea personalităţii copilului
şi integrarea lui în societate“,
susţine directorul Tudor
Lungan.

Concursuri şi premii
Din punct de vedere al
realizărilor, anul şcolar 20122013 se arată unul bogat pentru şcoala din Mischii. Elevii
au participat la olimpiade
şi concursuri naţionale de
limba română, matematică
şi limbi moderne, la care au
obţinut rezultate foarte bune.
Spre exemplu, la Concursul
Internaţional de Limba Engleză, eleva Romina Mihuţ
a obţinut 153 de puncte, iar
colega sa Alexandra Stegaru a reuşit să obţină 150 de
puncte. Nu trebuie uitată nici
performanţa elevei Andreea
Velişcu, aceasta obţinând
premiul al II-lea la concursul
„Pe aripile poeziei“ organizat

de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“ din
Craiova.
Şcoala din Mischii se mândreşte şi cu rezultatele bune
înregistrate de elevii clasei a
VIII-a la examenul de Evaluare Naţională din anul 2012,
unde promovabilitatea la
nivelul acestei unităţi de învăţământ a fost de 93%. Dascălii
din comună sunt încrezători
că, în acest an şcolar, elevii
clasei a VIII-a vor obţine rezultate cel puţin la fel de bune
ca şi cele din anul anterior.
Activităţile extraşcolare
ale copiilor din comună sunt,
la rândul lor, multe şi variate. Ele urmăresc lărgirea şi
completarea orizontului de
cultură, îmbogăţirea cunoştinţelor în anumite domenii,
crearea de condiţii pentru
iniţiere în noi activităţi etc.
Printre aceste activităţi se
află vizionarea unor piese de
teatru, plimbările prin parc,
activităţile sportive în cadrul
sau în afara şcolii, vizite la
muzee, aniversări istorice sau
religioase, activităţi şi concursuri de cunoaştere a tradiţiilor
populare româneşti, concursuri de desen şi pictură,
excursii etc. Tot printre aceste
activităţi extraşcolare se află

şi proiectul „Ecotin“ realizat
împreună cu Asociaţia „Youth
for European Society“, care a
vizat informarea elevilor din
comuna Mischii cu privire la
problemele mediului înconjurător, în cadrul unor dezbateri
pe diverse teme ecologice şi a
unei campanii de ecologizare.
„Ne străduim să menţinem o legătură bună cu
familiile elevilor noştri prin
parteneriatele pe care le avem,
prin lectoratele şi şedintele
cu părinţii. Este o sarcină a
şcolii, a personalului didactic,
să identifice situaţiile problematice, să dirijeze strategiile
educative ale familiei în favoarea elevului şi, mai ales,
să conştientizeze faptul că
relaţia de colaborare şcoală
- familie este determinantă
în obţinerea performanţelor
şcolare. Menţionăm faptul că,
în acest an şcolar, am reuşit să
rezolvăm problema şi stabilităţii pe postul de învăţător din
unitatea noastră. Acest lucru
a fost posibil prin transferul
în această şcoală a doamnei
învăţătoare Adriana Anghel,
care este şi fiică a satului,
fiind din Mlecăneşti“, menţionează prof. Paul Alin Tudor
Lungan.

În vacanţă, tot mai sus...
Nici n-a venit bine primăvara, că elevii din Mischii se
gândesc deja la vacanţa de
vară. Ba chiar pun la cale, împreună cu cadrele didactice, o
excursie mai ceva decât cea de
anul trecut.
Pentru că, în iunie 2012,
au mers, însoţiţi şi de câţiva
părinţi, în Hunedoara şi Sibiu.
Au vizitat Sarmisegetusa,
Cetatea Colţ şi Castelul Huniazilor, au văzut rezervaţia de
zimbri, au admirat operele de
artă din Muzeul Brukenthal,
dar şi Mănăstirea Cozia de pe
Valea Oltului. Vara asta, însă,
vor să ajungă mai sus, vorba
cântecului...
„Pentru vacanţa de vară
plănuim organizarea unei
noi excursii, de această dată
pe Valea Prahovei şi în zona
Braşovului. Vrem să vizităm
Braşovul, poate şi să urcăm
pe Tâmpa sau în Poiana Braşov, dar, de fapt, ţinta noastră
secretă este alta: am dori să-i
ducem pe copii cu telecabina
până sus, pe platoul Bucegilor, să vadă Babele şi Sfinxul“,
a dezvăluit directorul Şcolii
din Mischii, prof. Paul Alin
Tudor Lungan.
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„Şcoala altfel“, la Mischii
Copiii comunei au învăţat să planteze flori,
să danseze pe muzică populară, să facă
sandviciuri şi chiar
s-o... salveze pe Albă
ca Zăpada!
Săptămâna 1-5 aprilie
2013 a fost dedicată activităţilor educative extracurriculare i extraşcolare, în
cadrul programului naţional
„Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale. În
această săptămână nu s-au
organizat cursuri conform
orarului obişnuit al unităţii
de învăţământ, ci după un
orar special, care a cuprins
activităţi menite să răspundă
intereselor şi preocupărilor
elevilor, să le pună în valoare
talentele şi capacităţile lor în
diferite domenii, nu neapărat
în cele prezente în programa
şcolară, şi să stimuleze participarea lor la diverse acţiuni.

La sandvici cu mămica
Activităţile din săptămâna amintită, desfăşurate sub
deviza „Şcoala altfel“, le vor
lăsa pentru mult timp amintiri plăcute copiilor Grădiniţei Mlecăneşti din cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru
Nicolaid“ din Mischii.
Prima activitate, desfăşurată în cursul zilei de luni, 1
aprilie, s-a numit „Copăcelul
prieteniei“. Copiii au decupat
şi au lipit bucăţi de hârtie pe
un suport, schiţând astfel un
copac plin de flori, în mijlocul florilor fiind feţele lor,
dar şi cel al educatoarei. A
doua zi, micuţii au învăţat să
pregătească masa împreună
cu mămicile, în cadrul unui
concurs intitulat „Cel mai
haios sandvici“.
Mai întâi au făcut mămicile câte un sandvici, apoi,
după exemplul lor, au făcut şi
copiii câte unul, iar la sfârşit
fiecare mămică cu copilul ei
au pregătit câte un sandvici
mai aparte, după o imagine pe
care le-a dat-o educatoarea.
Ziua a treia, cea de miercuri, a fost cea mai spectaculoasă pentru cei mici, pentru
că le-au primit în vizită pe

Elevii au pictat icoane pe sticlă
Albă ca Zăpada şi Vrăjitoarea cea Rea, personaje
întruchipate de două actriţe
specializate în organizarea
de petreceri pentru copii.
Preşcolarii din Mischii au
fost vrăjiţi de poveste, sărindu-i în ajutor Albei ca
Zăpada şi rugând-o să nu
muşte din mărul adus de
Vrăjitoarea cea Rea, ba chiar
încercând să-i explice că
fructul era otrăvit şi ar putea
să moară. Albă ca Zăpada
nu i-a ascultat, muşcând din
mărul vrăjit şi adormind pe
loc, spre disperarea copiilor
de grădiniţă. Unul dintre cei
mici, un băieţel mai curajos,
a rupt însă vraja, trezind-o pe
tânără cu un pupic.
„A fost o săptămână în
care am desfăşurat nişte activităţi mai aparte, cu care părinţii chiar au rezonat foarte
bine, în special mămicile. Pe
lângă toate acestea, eu consider că această «Şcoală altfel»
este binevenită, întrucât copiii se mai destind, mai ales în
mediul rural, unde părinţii
nu prea ies cu ei în excursii
sau desfăşoară în comun
mai puţine activităţi decât la
oraş“, a declarat Alina Croitoru, educatoare la Grădiniţa
Mlecăneşti.

Port şi jocuri populare
Şi programul elevilor din
clasele primare şi gimnaziale ale Şcolii Mischii a fost
deosebit de încărcat în acea
săptămână.
„Luni, în prima zi de
«Şcoală altfel», copiii au adus
de acasă flori şi pomi, pe care
le-au plantat în curtea şcolii.
Marţi, în cadrul activităţii in-

titulate «Sunt îndemânatic»,
elevii au pictat icoane pe sticlă.
Miercuri au avut activităţi
sportive - badminton, tenis,
fotbal. Joi, în cadrul activităţii
«Drag mi-e portul românesc»,
au venit de acasă cu obiecte de
artizanat, pe care le-au prezentat colegilor. Unii dintre
ei au venit în port popular
şi le-au explicat celorlalţi în
ce sunt îmbrăcaţi. Mai mult,

copiii mai mari i-au învăţat
pe cei mici să joace pe muzică
populară. Vineri, în ultima zi
din «Săptămâna altfel», am
mers cu elevii în Parcul «Nicolae Romanescu» din Craiova,
dar până să ajungem acolo am
făcut şi o vizită la Muzeul de
Ştiinţe“, a relatat prof. Monica
Năstase, consilier educativ al
Şcolii Gimnaziale «Alecsandru Nicolaid» din Mischii.
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Alte două poduri, reabilitate
Efectele regularizării
Tesluiului s-au văzut în
primăvara acestui an, când,
deşi ploile au fost dese, iar
cantităţile de precipitaţii
căzute au fost relativ mari
în perioade scurte de timp,
comuna Mischii nu a mai
avut nici un fel de problemă

cauzată de revărsarea acestei ape curgătoare.
Datorită regularizării
bine făcute şi pe toată lungimea tronsonului care
străbate comuna Mischii,
nu au fost inundaţii nici pe
canalele de coastă, nici din
albia Tesluiului, care putea

să preia o cantitate mult mai
mare de apă fără să îşi iasă
din matcă. Practic, Tesluiul
n-a crescut mai mult de
jumătatea albiei, putând să
preia cantităţi mult mai mari
de precipitaţii.
„Din discuţiile cu cei de
la Administraţia Bazinală

de Apă Jiu am înţeles că se
pregăteşte reabilitarea a
încă două poduri. E vorba
de podul dintre Mlecăneşti
şi Teişani, care e subdimensionat şi obturează cursul
apei la ieşirea din comună,
în condiţiile în care podul
este unul rudimentar, făcut

din nişte bârne, şi nu e bun.
Al doilea pod este cel situat
în Motoci, în punctul Moraru. Acesta ar urma să fie
reabilitat şi el, asigurând
o circulaţie prin zonă în
condiţii cât de cât normale“,
a precizat Gheorghe Popa,
primarul din Mischii.

Cadastrul comunal, în impas
Cadastrul General Gratuit, finanţat de Banca Mondială cu doar o mică contribuţie din partea Guvernului României, s-a oprit.
Acest proiect-pilot de care
beneficiau numai 19 comune din ţară, printre care şi
Mischii, s-a blocat după o
muncă asiduă de doi ani în
care echipele de cadastrişti
reuşiseră să măsoare fiecare
parcelă de teren intravilan
şi extravilan şi să depună
planurile parcelare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI).
„De la OCPI, după ce
s-au avizat planurile parcelare, mai trebuia primit
avizul de la ANCPI, de la
Bucureşti. Aici s-a ivit o
problemă: ni s-a spus că se
suspendă toată procedura
pentru că nu mai sunt bani.
Guvernul nu mai poate să-şi
asigure partea sa de cofinanţare, destul de mică în
raport cu partea asigurată
de Banca Mondială.
Acest cadastru general
e absolut necesar pentru

Comuna Mischii a beneficiat de finanţare prin Banca Mondială pentru cadastru general
clarificarea tuturor problemelor. Le dădea posibilitatea cetăţenilor să-şi
vândă proprietăţile, să-şi

dezbată succesiunile, să-şi
împartă avutul. Iar nouă,
ca şi administraţie locală, ne
dădea posibilitatea să avem

o imagine clară a tuturor
terenurilor din comună şi a
proprietarilor acestui teren,
precum şi o bază de date

reală pentru Compartimentul Financiar“, a explicat
primarul din Mischii, Gheorghe Popa.

Respect pentru
păduri

Biserică
renovată

O nouă secetă în cursul acestui an ar pune din
nou în pericol cele 110 ha
de teren împădurite de la
Mischii. Dintre acestea, se
pare că cele circa 34 ha din
zona Mischii-Mlecăneşti au
rezistat cu brio la seceta de
anul trecut. Procentul de
prindere a fost de circa 80%
şi au fost necesare puţine
înlocuiri.
Restul suprafeţelor - Mo-

Singura biserică rămasă nereabilitată până
în prezent este cea din
Motoci.
În mandatul său anterior, edilul din Mischii
a reuşit să renoveze patru biserici.
„Sunt sigur că în
cursul acestui mandat
vom reuşi cumva să
renovăm şi cea de-a
cincea biserică. Pe de

toci-Oda şi Valea GarduluiCălineşti - au fost afectate
puternic de secetă. La Călineşti s-au înlocuit doar
puieţii care s-au uscat. În
schimb, la Motoci, cele 17 ha
din punctul Oda a trebuit să
fie replantate în totalitate.
„Rog cetăţenii să aibă
grijă de aceste suprafeţe
împădurite, pentru că ele
sunt viitorul comunei noastre! Nu mai departe de anul

trecut s-a văzut ce înseamnă lipsa acestor păduri,
datorită secetei care ne-a
afectat puternic. De aceea,
oamenii trebuie să le înţeleagă importanţa şi să nu
lase animalele prin aceste
plantaţii. Ele sunt ceea ce
noi lăsăm generaţiilor viitoare - o speranţă pentru
mai bine, pentru un aer
mai curat“, a spus primarul
Gheorghe Popa.

altă parte, trebuie să
recunoaştem că biserica
de la Motoci necesită
lucrări mai ample, care
ar costa destul de mult,
circa 120.000 de lei. De
aceea a şi rămas mai la
urmă această biserică,
dar sunt convins că vom
găsi sumele necesare
ca s-o reabilităm şi pe
aceasta“, a afirmat primarul din Mischii.
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Ajutorul social se obţine mai greu

Numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut în Mischii în urma aplicării noilor reguli

Actualul guvern nu
se arată prea darnic
cu nevoiaşii, impunându-le să fie mult
mai săraci pentru a
se încadra în standardele venitului minim garantat
Guve r nu l a î n ă sp r i t
condiţiile de obţinere a
venitului minim garantat.
Plafoanele de venit şi avere
ale solicitanţilor au scăzut
faţă de anul trecut, astfel
că mulţi dintre foştii beneficiari ai acestui gen de
ajutor social nu mai sunt
suficient de săraci încât să
se încadreze în noile limite.

Se iaű în calcul arenda
şi venitul de la APIA
„Legislaţia actuală impune familiilor sau persoanelor singure să deţină în
proprietate cel mult 2.000
mp de teren intravilan aferent locuinţei şi maximum
1,5 ha de extravilan. Până
anul trecut, această din

urmă limită era de două
hectare. Altă noutate este că
acum se ia în calcul pentru
stabilirea venitului minim
garantat şi venitul de la
APIA (n.r. - sprijinul financiar pentru suprafeţele de
teren). Dacă solicitantul, totuşi, se încadrează în limita
de 1,5 ha şi a solicitat ajutor
financiar la APIA, atunci
trebuie să declare acest venit în cererea şi declaraţia
pe proprie răspundere pe
care le face, altfel se poate
alege cu un dosar penal“,
a explicat Ana Pomană,
referent asistenţă socială
în cadrul Primăriei Mischii.
Altfel spus, cine are
până într-un hectar şi jumătate poate primi ajutor
social, dar în momentul în
care i se calculează veniturile, pentru a se stabili
dacă îndeplineşte sau nu
condiţiile de venit, i se vor
lua în calcul şi veniturile
de la APIA. Ca atare, chiar
dacă o persoană îndeplineşte criteriul suprafeţei
deţinute în proprietate,
solicitantul e posibil să nu
se încadreze în baremuri
atunci când i se calculează
totalul veniturilor.
Dacă o persoană sau
familie se încadrează ca su-

prafaţă de teren extravilan
în plafonul de 1,5 ha, nu e
obligatoriu să primească
ajutor social, pentru că la
calcularea veniturilor lui se
vor lua în calcul nu doar banii de la APIA, atunci când
lucrează singur suprafaţa,
ci şi sumele sau produsele
obţinute în urma arendării
terenului. În acest ultim
caz, proprietarul terenului
este obligat să plătească şi
impozit de 16% din contravaloarea arendei.

Pragul sărăciei:
25 de găini
Ca să reducă numărul
beneficiarilor de ajutor social, actualul guvern a umblat la limitele de avere care
li se impun solicitanţilor.
Spre exemplu, dacă o familie care deţinea trei bovine
putea obţine ajutor social
prin legislaţia privind venitul minim garantat, din
2013 nu mai pot primi ajutor decât aceia care deţin cel
mult două bovine. Limita
maximă este de o cabalină, trei porcine şi cel mult
cinci ovine, în condiţiile
în care până anul trecut se
încadrau în aceste bareme şi
cei care aveau 15 ovine sau

caprine.
Condiţiile s-au înăsprit
şi pentru deţinătorii de
stupi. Înainte putea primi
ajutor cel care avea cel mult
20 de f amilii de albine,
acum nu poate primi dacă
are mai mult de cinci familii
de albine.
La fel s-a redus limita şi
în cazul păsărilor de curte:
dacă înainte puteau primi
ajutor social familiile care
aveau cel mult 100 de păsări de curte, acum primesc
numai dacă au cel mult 25
de păsări de curte.
Altă condiţie nou-introdusă se referă la depozitele
bancare ale familiilor nevoiaşe: suma totală maximă
a depozitelor deţinute de
toată familia ce solicită ajutor social este de 3.000 de
lei. Cine depăşeşte această
sumă nu are dreptul la ajutor social.
Şi în privinţa autovehiculelor deţinute în proprietate s-au schimbat regulile.
Dacă înainte li se respingeau dosarele doar celor
care deţineau maşini cu motoare ce depăşeau o anumită
capacitate cilindrică, acum
condiţia depinde numai de
vechimea maşinii, astfel că
nimeni nu mai poate primi

ajutor social dacă posedă
orice fel de maşină mai
nouă de zece ani.

N-ai achitat impozitul,
ţi se taie ajutorul
Începând din 2012, atât
la venitul minim garantat,
cât şi la alocaţia de sprijin
familial se pune condiţia
ca toţi beneficiarii să fie
cu taxele şi impozitele la zi
pentru bunurile pe care le
deţin în proprietate. Altfel
spus, cei care nu şi-au plătit impozitele nu pot primi
ajutor social.
La sfârşitul lunii martie
a fiecărui an se face verificarea dacă beneficiarii de
ajutor minim garantat şi-au
plătit impozitele. Celor care
au restanţe, li se suspendă
ajutorul social de la 1 aprilie. În aceste condiţii, numărul beneficiarilor de venit
minim garantat a scăzut
faţă de anul trecut. În comuna Mischii, în urma acestor
modificări legislative, s-a
suspendat plata ajutorului
social pentru 20 de familii,
care acum, după normativele noului guvern, sunt prea
bogate să mai primească un
astfel de ajutor.
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Cu gândul la promovare

Echipa de fotbal Progresul Mischii are
drept obiectiv pentru
aceast an închegarea
unei formaţii puternice, care să poată promova într-o ligă superioară
Pentru sătenii din comuna Mischii e regulă: dacă-i
duminică, merg la stadion!
Bunici, părinţi, copii, toţi
sunt susţinători fervenţi
ai echipei locale Progresul
Mischii, care evoluează în
Liga a VI-a, seria a III-a.
„Echipa se menţine în
primele trei-patru locuri ale
clasamentului, luptându-se
pentru promovare. Este formată în majoritate din tineri,
cei mai mulţi dintre ei având
sub 20 de ani. Mai mult de
jumătate dintre ei sunt din
localitate, sunt copii care
provin din echipa noastră
de juniori de acum doi-trei
ani“, a precizat primarul din
Mischii, Gheorghe Popa.

O echipă de tineri
Ion Cătălin Nichifor, antrenorul echipei Progresul
Mischii, s-a ocupat până
anul trecut de echipa de
juniori din localitate. „Sunt
antrenor de vreo cinci ani.
Antrenam pe Elpreco atunci
când domnul primar Popa
mi-a spus că ar avea nevoie
de mine la Mischii, ca să pun
bazele unei echipe formate
din copiii comunei. Din vară,
domnul primar a avut încredere în mine şi m-a numit
antrenor la echipa mare“, a
povestit Nichifor.
Lotul Progresului Mischii cuprinde 24 de jucători,
cei mai mulţi foarte tineri.
Majoritatea au cel mult 20
de ani, cu două excepţii - un
jucător care are 27 de ani, iar
altul 34 de ani. În rest, toţi
sunt tineri, patru dintre ei
având doar 16 ani. Jumătate
din jucători sunt chiar din
comună, iar cealaltă jumătate e formată din tineri proveniţi din satele învecinate
Mischiului.
„E o echipă tânără, în
formare, care a început să se

Echipa Progresul Mischii, împreună cu antrenorul Ion Cătălin Nichifor şi cu viceprimarul Bogdan Firu
închege şi, zic eu, să meargă
bine. Există, ce-i drept, şi
meciuri mai proaste, dar
acestea sunt excepţii. Jucătorii noştri au început să fie
apreciaţi. Tocmai de aceea,
cu câteva zile în urmă, am
fost invitat cu şase jucători
la selecţia pentru echipa
judeţului Dolj. Practic, am
fost singura echipă de la
nivelul Elită care a avut şase
jucători. În rest au fost din
echipe care joacă în ligile
superioare. Rămâne de văzut dacă au fost şi jucători
selectaţi din lotul nostru,
dar însuşi faptul că am fost
invitaţi la acest eveniment e
mare lucru pentru noi, asta
arătând că avem jucători de
viitor“, spune antrenorul
Nichifor.

„Noi sperăm...“
Printre cei mai cunoscuţi jucători ai echipei Progresul Mischii se numără
Romulus Cînotec (atacant),
Gigi Cismaru (mijlocaş lateral), Bogdan Gherghinoiu
(fundaş stânga) şi Ionuţ
Micu, toţi cu vârste până în
20 de ani.
Întrebat dacă echipa pe
care o antrenează se va califica anul acesta în liga supe-

rioară, Ion Cătălin Nichifor
a menţionat: „Noi sperăm,
dar nu avem neapărat acest
obiectiv din partea conducerii comunei. Pentru
acest an, obiectivul priveşte
închegarea unei echipe cu
care să putem avea pretenţii
pentru promovarea de anul

viitor. Dacă vom reuşi să
promovăm chiar din acest
an, nu ne-am supăra“.
Deocamdată, fotbaliştii
din Mischii îşi caută sponsori, care să-i ajute în procurarea echipamentului şi a
materialelor sportive.
„Momentan, întregul

sprijin vine de la Primăria
Mischii, în special de la
domnul primar Gheorghe
Popa, care ne-a asigurat
echipamentul şi suportă
toate cheltuielile echipei.
Aşteptăm sponsori care să
ne sprijine echipa“, a declarat antrenorul Nichifor.

„Avem gazon mai bun decât cel
de pe «Naţional Arena»“
Antrenorul şi jucătorii
echipei din Mischii aşteaptă
cu înfrigurare să joace pe
noul teren de fotbal al comunei.
„Actuala bază sportivă
va fi completată cu teren
foarte bun, care o să ne ajute
să punem în practică stilul
de joc pe care vrem noi să-l
aplicăm cu tinerii din lotul
nostru“, susţine Ion Cătălin
Nichifor, antrenorul echipei
Progresul Mischii.
Reprezentanţii Primăriei
Mischii promit că, din vară,
noul teren va fi deja disponibil pentru partidele echipei
din localitate. Acest teren a
fost însămânţat în 2011 şi a
trecut cu bine de seceta de

anul trecut. În cursul acestui
an, în bugetul comunei au
fost prinşi bani pentru dotarea noului stadion cu porţi
de fotbal şi plase la standarde
FIFA, precum şi cu bănci
pentru rezerve, rămânând ca
anul viitor să se procedeze la
împrejmuirea lui şi amenajarea unei parcări. Vestiare
există deja, pentru că în contractul de închiriere a bazei
sportive cu teren sintetic pe
care primăria o are alături
este prevăzut ca locatarul
bazei să pună vestiarele la
dispoziţia echipei oficiale a
comunei, gratuit, ori de câte
ori este nevoie. Tot anul acesta, primăria vrea să achiziţioneze o maşină pentru cosit,

ca să nu mai plătească sume
mari către firma cu care avea
contract să se ocupe de acest
teren.
„Prin amenajarea acestui
teren de sport se va reuşi
crearea unei baze sportive
moderne, cu teren sintetic, cu
vestiare, cu parcare, iar acum
vom avea şi un teren natural,
mare, pe care vă asigur eu că
avem gazon mai bun decât
cel de pe «Naţional Arena».
Iar asta în condiţiile în care
noi l-am semănat o dată, iar
ei l-au semănat de cinci ori.
Iar pe «Naţional Arena» costurile au fost enorme, pe când
aici, pe noi ne-a costat decât
sămânţa“, susţine primarul
din Mischii, Gheorghe Popa.

