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S

untem la sfârşit de
2013, un an greu, în
care a trebuit să găsesc cu orice preţ resurse
pentru a duce mai departe proiectele dorite. Nu
ştiu alţii cum sunt, dar eu
când mă gândesc (vorba
lui Creangă) la tot ce am
avut în plan, la cât de mult
am muncit, la câte ore am
străbătut spre ministere
pentru a obţine aprobări,
pot spune cu mâna pe
inimă că pot privi în ochi
orice mischian şi pot mărturisi că am făcut tot ce
mi-a stat în putinţă pentru
dezvoltarea comunei.
Mi s-a reproşat că nu mai
sunt acelaşi om ca atunci
când eram viceprimar! Da,
din păcate, nu mai pot să
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fiu acelaşi om, responsabilităţile şi promisiunile
adresate dumneavoastră
m-au determinat să fiu o
persoană extrem de ocupată. Nu este un reproş
sau o scuză, ci realitatea.
Am delegat oameni, colegii
mei, fiecare din angajaţii
primăriei a înţeles foarte
bine ce rol are, iar atunci
când dumneavoastră aţi
dorit să aflaţi o informaţie
de interes public, am impus să primiţi răspunsurile facil, fără bătăi de cap,
rapid şi eficient. Într-adevăr, nu am mai avut timp
să îl iau pe nea Gheorghe
de braţ, aşa cum o făceam
altă dată, căci a trebuit să
străbat mii de kilometri
până la uşa ministerelor, la
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uşa celor de la care aveam
nevoie de aprobări, să lupt
cu birocraţia, cu hârţogăria
şi să vin cu avize pozitive,
cu aprobări pentru ca noi
să primim bani europeni
pentru proiectele accesate.
Până la urmă, activitatea
unui primar trebuie judecată după lucrurile pe
care le lasă în urma lui.
Un primar nu poate lua
decizii doar de pe un scaun
din birou, ci de pe teren,
încercând să găsească cele
mai bune soluţii pentru
locuitorii care îşi pun toate
speranţele în el. Suntem
printre puţinele primării
care au fost nevoite să se
descurce doar cu ajutorul
proiectelor europene. Dacă
dumneavoastră credeţi

La mulţi ani!

că este uşor, vă înşelaţi,
la nivel naţional este infrastructura proastă şi
birocraţia îi constrânge
pe investitorii străini să
ocolească satele. Dacă nu
există căi de acces, dacă nu
sunt create nişte condiţii
elementare – apă, canalizare, nu este lumină, nu
sunt spaţii speciale este de
aşteptat ca investitorul să
nu dorească să-şi deschidă
o afacere. Doresc investitori în comună, doresc ca
fiii satului să revină acasă!
Sper ca anul 2014 să fie
unul mai bun din toate
punctele de vedere, să ne
bucurăm împreună de realizările noastre, să trăim
în condiţii civilizate, aşa
cum merităm!
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INTERVIU

Despre 2013 cu prim
A fost un an greu, fără bani în
buget, însă cu realizări „europene“. În anul 2014 primarul
Gheorghe Popa a promis că
taxele şi impozitele nu vor fi
mărite.
Cât de greu a fost anul
2013 pentru administraţia
locală, cât a reuşit să ducă la
îndeplinire din ceea ce şi-a
propus şi care sunt motivele
pentru care unele proiecte
au demarat cu întârziere,
dar şi ce planuri de investiţii
există pentru anul 2014 sunt
doar câteva dintre întrebările adresate primarului
comunei Mischii, Gheorghe
Popa, care a acceptat să ne
acorde un interviu în exclusivitate. A răspuns fără
ocolişuri, cu contractele pe
masă, fără scuze puerile, cu
argumente convingătoare,
cât se poate de reale.
Reporter: Ne aflăm la
finele anului. Cum a fost
pentru dumneavoastră şi,
implicit, pentru Primăria
Mischii anul 2013?
Primarul Gheorghe Popa: Aşa cum mă
aşteptam, 2013 a fost un
an extrem de greu. Odată
cu scăderea alocaţiilor de
la guvern, a trebuit să ne
descurcăm cum am putut.
Trezindu-ne fără bani, a
trebuit să găsim soluţii, să
luptăm cu birocraţia, cu sute
de hârţoage, să batem zeci
de drumuri către minister
şi să încercăm accesarea a
cât mai multe fonduri pentru proiecte europene. Cei
care cred că este simplu,
că primeşti nişte bani şi tu
nu trebuie decât să respecţi
termenii contractuali, se înşală amarnic. Este o muncă
înzecită, pentru că noi ca şi
comună nu ne putem susţine singuri. Aşa cum am
mai declarat şi în numerele
anterioare ale ziarului, nu
suntem norocoşi precum
cei din Malu Mare, Podari,
Cârcea. Aceştia au pe raza
lor administrativă foarte
multe societăţi care plătesc
impozite, iar din aceşti bani
aproape jumătate rămân la
bugetul local. Dar mergem
mai departe şi fac tot ce este
omeneşte posibil pentru
comună, pentru a aduce

schimbări importante acestor oameni care merită să
trăiască în condiţii civilizate. Vreau să îmi duc la bun
sfârşit toate promisiunile
făcute, iar până la terminarea mandatului oamenii vor
putea declara mulţumiţi că
m-am ţinut de promisiuni.
Nu vreau să mă repet, însă
doresc să precizez încă o
dată că aceste proiecte europene presupun foarte multă
muncă. De la întocmirea
proiectului şi până la semnarea contractului sunt luni
în şir de muncă. În plus, aşa
cum am mai spus, este vorba
şi de foarte multă „hârţogărie“ până obţii un contract.
Chiar şi după aceea sunt
cereri de verificare în teren,
sunt cereri de plată, întocmire de rapoarte de progres,
rapoarte de execuţie etc.
Aceasta este şi problema
pentru care nu toată lumea
întocmeşte dosare pentru
aceste fonduri europene. În
plus, pentru multe din proiectele europene trebuie să
dispunem de anumite sume
de bani, un anumit procent,
la care se adugă banii de care
avem nevoie lună de lună
pentru funcţionarea primăriei şi a şcolilor. În numerele
anterioare ale ziarului leam spus oamenilor că noi,
cei din administraţie, am
fost atenţionaţi să asigurăm
salariile şi cheltuielile materiale, iar după, în cazul în
care mai dispunem de bani,
să alocăm pentru investiţii.
Reporter: Spuneaţi întrunul dintre interviurile
acordate anterior că doriţi
reabilitarea Căminului Cultural din localitate. Aveţi în
comună Ansamblul „Doina
Mischiului“, care s-a făcut deja cunoscut pe plan
naţional şi care a reuşit să
transforme muzica şi dansul
popular în pasiune pentru
mulţi din copiii satului şi
care va dispune de un spaţiu
special destinat. În ce stadiu
se află acest proiect şi când
estimaţi că va fi gata?
Primar:Pentru Căminul Cultural a avut loc deja
licitaţia, a fost desemnată
firma câştigătoare care a şi
început să lucreze la această
construcţie. Pentru reabilitarea Căminului Cultural,
noi trebuie să asigurăm o
cofinanţare de 2% din valoare, ceea ce înseamnă circa

50.000 de lei, restul fiind
bani europeni nerambursabili. Contractul de reabilitare şi dotare a Căminului
Cultural Mischii a fost câştigat de SC Grup Prima Cons
SRL şi are o durată de execuţie de 12 luni, iar valoarea
acestuia se ridică la 700.189
de lei. Obiectivul general
al proiectului „Reabilitare
şi dotare Cămin Cultural
Mischii“ presupune modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii socio-culturale
prin realizarea unui cadru
optim pentru diversificarea
activităţilor în acest sens şi
îmbunătăţirea serviciilor
socio-culturale în comuna
Mischii în vederea creşterii
competitivităţii economice
la nivelul Zonei Metropolitane Craiova. Vor fi efectuate lucrări pe o suprafaţă de
614,5 mp, structură aflată pe
un teren de 2.900 mp. Prin
implementarea proiectului
se urmăreşte dotarea Căminului Cultural din comuna
Mischii la standarde europene, crearea unui cadru
optim pentru diversificarea,
pregătirea şi susţinerea de
programe socio-culturale şi pentru valorificarea
tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii; crearea
unui centru de cultură zonal
atractiv atât pentru tinerii
din localitate, cât şi pentru
cei care ar dori să se întoarcă
acasă. Lucrările de reabilitare sunt de mare 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 imobilul va fi
acoperit cu o învelitoare de
tablă profilată de culoare
brun-roşcat, aceeaşi culoare
urmând s-o aibă şi sistemul
de jgheaburi şi burlane.
Se va introduce încălzire
centrală şi se vor amenaja
toalete interioare. Finisajele
interioare, pardoselile şi instalaţia electrică vor fi şi ele
refăcute în totalitate. Astfel,
pardoselile interioare vor fi
finisate cu gresie porţelanată, cu excepţia scenei, care

va fi pardosită cu duşumea
de scândură.
Reporter: Un alt proiect
extrem de important pentru
locuitorii comunei este în
fază de derulare, pe Măsura
1.2.5, are o valoare de un
milion de euro şi se referă la
modernizarea drumurilor
de exploatare agricolă. Din
câte cunoaştem, lucrările au
fost însă întârziate. Care este
motivul pentru care întârzie
ducerea lor la bun sfârşit?
Primar: Da, din nefericire aşa este. Investiţia
este de un milion de euro,
finanţată integral din fonduri europene. Acest proiect
presupune asfaltarea a circa
7 km de drum de exploatare
agricolă, construcţia unui
pod nou în punctul Cepoi
şi reabilitarea unui pod mai
vechi în punctul Giculan.
La ora actuală, 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 în
iarnă. Dorinţa mea era ca
lucrarea să fie gata până la
sfârşitul acestui an. Cauzele
pentru care lucrarea nu a
fost dusă la bun sfârşit nu
ţin de mine. Nu s-a reuşit
încă asfaltarea drumurilor,
urmând ca lucrările să fie
continuate anul viitor. Până
în acest moment, toată lungimea de drum a fost balastată
şi a fost pusă piatră spartă.
Locuitorii trebuie să ştie că
se poate circula deja pe porţiunea de drum de la Cepoi
până la drumul naţional
şi că la anul se vor asfalta
aproximativ 7 km.

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. După
foarte multe probleme în
ceea ce priveşte partea de
contractări, de punere întrun cadru legal şi corect a tuturor formelor de contracte
care preced acest proiect, în
sfârşit a început derularea
acestuia prin emiterea primei cereri de plată, pentru că
s-au încheiat contracte pentru tot ceea ce ţine de echipa
de management aferentă
proiectului şi managementul proiectului, partea de
contabilitate, audit financiar, audit tehnic, publicitate
ş.a.m.d. Urmând ca anul
viitor deja să se treacă la
construcţia propriu-zisă a
parcului, acesta urmând a
fi finalizat până la sfârşitul
anului 2014. Beneficiile sunt
foarte mari şi ele constau
în asigurarea iluminatului
şi a curentului pentru tot
ceea ce înseamnă utilitate
publică. Sperăm ca astfel să
nu mai existe întreruperi ale
iluminatului public, pentru
că vom produce singuri curent. Mai mult decât atât, se
vor crea şi cinci locuri noi de
muncă, vor fi angajaţi patru
electricieni şi o persoană
care va avea grijă de parc.
Parcul fotovoltaic va fi situat
în Mischii, punctul Vişina.
Deşi sunt trei comune asociate în acest proiect - Mischii,
Şimnic şi Vulpeni -, parcul
va fi situat pe terenul comunei noastre.

Repor ter: Ce ne mai
puteţi spune despre construcţia parcului fotovoltaic? Locuitorii îl aşteaptă cu
mare interes, cu speranţa
că se vor reduce cheltuielile
lunare pe care administraţia
le plăteşte în acest moment
către CEZ şi că iluminatul va
putea fi modernizat pe raza
comunei.
Primar: Este unul din
proiectele de care sunt extrem de mândru şi care va
aduce beneficii pe termen
lung tuturor celor care doresc să îşi stabilească domiciliul la noi în comună.
Pentru acest parc fotovoltaic
trebuie să asigurăm o cofinanţare de 2% la o investiţie

Reporter: Ştiu că aţi mai
vorbit despre beneficiile
unui astfel de parc fotovoltaic, dar aş dori să reamintim
cetăţenilor ce înseamnă concret pentru comuna dumneavoastră.
Primar: Acest parc fotovoltaic este diferit de alte
proiecte similare pentru că
acelea sunt private, în timp
ce acesta este al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Mischii-Vulpeni,
care include comunele Mischii, Vulpeni şi Şimnicu de
Sus. Termenul de dare în
folosinţă este vara anului
2015. Acest parc fotovoltaic
de la Mischii se va întinde
pe 1 ha şi va produce curent
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marul Gheorghe Popa
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 Mischii-Vulpeni, 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, aceste economii
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.
Din lipsa banilor, în această
vară iluminatul public a fost
oprit timp de două luni…
Reporter: În scurt timp,
locuitorii din Motoci şi Urecheşti se vor bucura de toate
condiţiile pe care le au locuitorii din mediul urban.
Introducerea gazelor este o
altă promisiune şi ambiţie
a dumneavoastră pentru a
le oferi acestor oameni ceea
ce merită. În ce stadiu se află
proiectul?
Primar: Nu am reuşit să
începem lucrarea la acest
proiect, deşi a fost semnat în
2.10.2012 şi are perioadă de
execuţie de un an şi jumătate, perioadă care se apropie
de final. Licitaţia a fost făcută de către Distrigaz. Din
păcate, noi nu suntem implicaţi în organizarea acestei
licitaţii. A fost desemnată
o firmă câştigătoare, dar
nici până azi nu au început
lucrările. Scuza a fost că au
existat probleme cu traversarea peste pârâu. Este clar
că firma câştigătoare nu s-a
apucat de muncă pentru
că este o lucrare mică, iar
cei care au de suferit sunt
cetăţenii, pentru că nu au
reuşit să aibă acces la gaze.
Deşi nu am nici o vină, are
de suferit şi imaginea mea
de primar, de conducător

al acestei comune, întrucât
eu am promis că această
conductă va fi realizată anul
acesta. Locuitorii trebuie
să înţeleagă că întârzierea
lucrării ţine de motive care
nu depind de mine. Ceea ce
a depins de mine s-a făcut:
proiectarea, demersurile la
Bucureşti pentru obţinerea
acordurilor şi avizelor, care
şi acestea au durat foarte
mult. În prezent, avem o
nouă problemă, pentru că
singurii care au dreptul să
rezilieze contractul pentru
această lucrare sunt tot cei
de la Distrigaz. Noi suntem
legaţi de mâini şi de picioare.
Deşi plătim toţi banii, noi nu
avem nici un fel de putere în
realizarea acestor licitaţii şi
mă văd nevoit să spun cetăţenilor că nu am reuşit să
mă ţin de cuvânt, să realizez
această conductă în cursul
anului 2013. Efectiv, nu a
depins de noi. Este păcat,
pentru că am fi avut ocazia
ca toţi locuitorii celor două
sate să aibă gaze cum au şi
celelalte. Sperăm ca anul
viitor să se reglementeze
şi să se finalizeze această
lucrare sau măcar să se realizeze o mare parte din ea.
Aşa cum spuneam, banii
pentru această lucrare sunt
de la bugetul local şi putem
să o susţinem.
Reporter: Dacă tot vorbeam despre condiţii de oraş
la Mischii, ce-ar mai lipsi
pentru ca acest deziderat să
fie într-adevăr atins?
Primar: Este final de
an, moment în care privim în urmă şi apreciem
sau, dimpotrivă, privim cu
scepticism. Suntem la doar
zece kilometri de Craiova,
acest fapt impunându-ne
să ridicăm nivelul de trai al
oamenilor. În plus, în ultimii
ani, foarte mulţi craioveni
au ales să-şi cumpere o casă
în această comună, lucru
care pe noi ne bucură, şi
trebuie să le oferim condiţii.
Aşteptăm ca în perioada
următoare să vină mult
mai mulţi către sat, însă
pentru aceasta dorim să le
creem condiţiile necesare
unui nivel de trai civilizat.
Respectul meu pentru semeni este foarte important,
iar oamenii ştiu că mă ţin
de cuvânt. Pe 31.10.2013 a
fost semnat contractul privind asfaltarea străzilor. În

Contracte pentru introducerea gazelor

acest sens a fost semnat un
contract pentru asfaltarea
– modernizarea străzilor
Boiereşti, Podului şi Cepoi.
Acestea au fost selectate
în prima fază deoarece am
avut o sumă mică de bani,
aproximativ 150.000 de
euro, şi sunt străzile cele mai
importante. Întotdeauna
când plouă există probleme
mari pe strada Boiereşti din

Mlecăneşti, strada Podului
are şi ea mari probleme,
iar Cepoi este o stradă care
face legătura cu drumul pe
care noi o să îl asfaltăm pe
Măsura 1.2.5 şi astfel oamenii pot merge spre Craiova,
scurtând distanţa cu aproximativ doi kilometri. În iarnă
se va realiza licitaţia. Deja se
lucrează la caietul de sarcini,
urmând ca în primăvară-va-

ră să se finalizeze asfaltarea
acestor străzi. Acest lucru a
fost posibil cu banii obţinuţi
prin Grupul de Acţiune
Locală (GAL) Amaradia
Jiu, din care Mischiul face
parte. Este prima tragere
în acest sens, primii bani
care vin din partea acestui grup, urmând ca odată
cheltuiţi aceşti bani să vină
alţii şi, astfel, toţi banii care

4

Realitatea
Mischiului
Decembrie 2013

vor veni în urma acestui
GAL vor fi direcţionaţi cu
prioritate spre asfaltarea
altor străzi. Sper ca până la
sfârşitul mandatului să mai
fie asfaltaţi încă aproximativ
doi-trei kilometri de străzi
din comună.
Reporter: Modernizarea
şi reabilitarea străzilor - inclusiv introducerea reţelelor
de canalizare pluvială în
Zona Metropolitană Craiova: Municipiul Craiova,
comunele Mischii, Pieleşti,
Gherceşti, Vârvoru de Jos,
Işalniţa, Bucovăţ, Ţuglui,
Almăj, Terpeziţa, Cotofenii
din Faţă -, este un proiect de
amploare ai cărui beneficiari sunt şi locuitorii din zona
dumneavoastră.
Primar: O altă promisiune a mea, şi o cerinţă a
locuitorilor, a fost introducerea canalizării. După foarte
multe proiecte depuse, pe
toate măsurile, chiar şi pe
fonduri europene, inclusiv
la Ministerul Mediului, prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, se pare că
lucrurile se apropie de sfârşit
şi Mischiul va avea canalizare. Lucrarea este prinsă în
Masterplanul de apă şi ape
uzate de la nivelul judeţului
Dolj. Acesta, în primă fază, a
început cu oraşele din judeţ şi
comunele foarte mari, partea
dinspre Călăraşi, Poiana
Mare etc., urmând ca în faza
a doua să fie prinse şi comunele din imediata apropiere
a Craiovei. În acest sens, am
fost înştiinţat de către Consiliul Judeţean că Mischiul este
prins în extindere şi modernizare cu încă două surse de
apă suplimentare. Avem 800
de abonaţi la apă până acum.
Comuna noastră este prinsă
cu 24 de kilometri de canalizare şi 480 de racorduri de
canalizare, pe când celelalte
comune, Pieleşti şi Gherceşti,
au fiecare câte cinci kilometri
de conductă şi aproximativ
200 de branşamente la canalizare.
Reporter: Este firesc să
vă respectaţi promisiunile,
la fel cum este firesc să aveţi
şi dumneavoastră aşteptări
de la locuitorii comunei.
Care sunt cele mai importante aşteptări pe care le
aveţi de la oamenii acestor
locuri?
Primar: În primul rând,
îi rog să îşi plătească taxele
şi impozitele. Apoi, îi rog pe
cei care locuiesc pe raza comunei noastre, însă îşi păstrează în cărţile de identitate
domiciliul la oraş, să îşi stabilească în acte domiciliul

în Mischii. Contează foarte
mult pentru noi! Una este să
soliciţi buget având 2.000
de locuitori, alta este să ai
2.500. La fel funcţionează şi
atunci când accesăm fonduri
europene. Neachitarea impozitelor duce la reducerea
investiţiilor pe plan local.
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 nu ne asigură nici măcar salariile la
nivel de instituţie, ca să nu
mai vorbesc de cheltuielile
materiale, şi vorbesc aici de
funcţionarea instituţiilor primărie şi şcoli.
Reporter: Cinci biserici
au fost renovate la exterior, unităţile de învăţământ
dispun de apă şi căldură,
multe dintre gospodării au
deja gaze, iar în curând vor
dispune şi de canalizare.
Aveţi deja realizări deosebite, pentru care aţi căpătat
credibilitate în faţa oamenilor. Rămân de actualitate şi
proiectele de viitor la care aţi
făcut referire în numerele
trecute ale ziarului?
Primar: Da, fireşte că
toate rămân valabile, iar
pentru anul viitor am câteva
noi proiecte pentru care vrem
să solicităm finanţare europeană. Nu renunţ la cele pe
care le aveam încă din primul
mandat. Aşa cum sătenii deja
ştiu, este vorba de crearea
acelui drum între Centura
Craiovei şi Mlecăneşti - de
circa 5 km - proiectul fiind
depus la Ministerul Mediului pe HG nr. 577/1997. Nu
i-am uitat nici pe locuitorii
din Călineşti-Gogoşeşti, doresc realizarea sistemului de
alimentare cu apă în aceste
localităţi pentru că acolo
pânza freatică e la o adâncime foarte mare. Susţin, în
continuare, faptul că toate
uliţele vor fi asfaltate. Ca în
fiecare an, mischienii vor
avea o zi dedicată lor, respectiv în prima duminică după
Sfântul Gheorghe, se sărbătoreşte ziua localităţii, unde
am încercat şi voi încerca
să le aduc artişti de suflet ai
cântecului popular, pentru
că oamenii au nevoie şi de
astfel de surprize şi bucurii,
care să le încălzească inima...
Ca o veste bună pentru
locuitorii comunei, vreau
să le spun că în anul 2014
taxele şi impozitele nu vor fi
mărite, având posibilitatea
să plătească cu reducere
de 10% pînă la data de 3
martie 2014.

interviu

Contract pentru introducerea gazelor
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Mischienii vor avea o monografie
amplă a localităţii
Despre locuri şi oameni cu preotul comunei
În scurt timp, comuna
Mischii va avea o monografie amplă a localităţii,
pentru care preotul Nicu
Ion adună informaţii de
aproape două decenii. La
doar 12 kilometri de Craiova se ascund adevărate
pagini de istorie, personalităţi de seamă ale politicii
şi culturii sunt de loc din
Mischii. Oameni muncitori, primitori, iubitori de
tradiţii uitate în alte locuri,
păstrate însă cu sfinţenie
aici de mischieni.
Este a doua monografie
la care lucrează preotul
comunei. Prima însă nu l-a
mulţumit, a fost sumară,
însă pentru aceasta şi-a
petrecut trei ani din viaţă
doar la Arhivele Naţionale.
Cunoaşte cel mai bine aceste
locuri, este născut şi crescut
în comuna Mischii, în satul
Mlecăneşti, iar de peste 35
de ani este preot al Bisericii
din Mischii, iar prin prisma meseriei a trecut prin
sute de locuinţe an de an,
îi cunoaşte cel mai bine ca
duhovnic pe aceşti oameni.
Mărturiseşte că a adunat
material ca pentru o casă,
urmează însă construcţia,
proces amplu pentru care
are nevoie de timp. A acceptat să ne vorbească despre
originile fiecărui sat aparţinând comunei Mischii, dar
şi despre istorii ale locului
de mult uitate…
„Denumirea comunei
noastre, Mischii, provine
din turca veche şi înseamnă
cărăuş, căruţaş, aşa cum
susţine fostul preot Ion
Stanciu. Documentar apare
pentru prima dată în 1722 în
harta maiorului Schwantz.
Înainte de acesta exista un
cătun deasupra Mischiului,
între pârâul Oda şi Ocin,
numit Ciutureşti, datat din
1581. Cu timpul, Ciutureş-

tiul coboară spre valea Tesluiului şi împreună cu alţi
locuitori veniţi de la «munte»
formează satul Munteni. Se
întind apoi în continuare
spre Mischiul de azi... Până
în 1864, Munteniul şi Mischiul au format o singură
comună, în care s-a adăugat
şi satul Mlecăneşti.
Satul Mlecăneşti apare
menţionat pentru prima dată
în 1598, când Mihai Viteazul împroprietăreşte boierii
Buzeşti cu moşii şi pădure.
Satul Motoci este menţionat
pentru prima dată în anul
1713, iar numele provine de
la un cioban venit din părţile
nordice, Marin Motoc. În
1864, satul Motoci se uneşte
cu satul Urecheşti, formând
comuna Motoci. Urecheştiul
a fost sat boieresc şi provine
de la boieroaica Urecheasca.
În anul 1950, prin legea nouă
administrativă, comuna Motoci se alătură comunei Mischii. Despre satele Călineşti
şi Gogoşeşti am găsit documente care vorbesc despre
existenţa acestora înainte
de 1800, fiinţând pe valea
pârâurilor Vulpeasca şi Ulicioara...“, a povestit preotul
Nicu Ion.

Autorităţile locale
sprijină biserica
şi educaţia
Cea mai veche biserică
din Mischii se găseşte în
satul Urecheşti, construită
în anii 1850, 1852, iar cea
mai veche şcoală menţionată
se găseşte la Mlecăneşti, în
perioada 1835-1848. Vorbind
doar despre satul Mischii, de
exemplu, în 1722 avea 21 de
familii, în 1828 - 72 de familii,
în 1831 - 111 familii, în 1861 170 de familii, pentru ca în
1872 ajunsese deja de 1.100
de locuitori, iar în 1974 la
3.300 de locuitori.
„În 2007, însă se resimţea
deja afluxul puternic către
mediul urban, mai existau
aproximativ 1.700 de locuitori, iar din nefericire situaţia se înrăutăţeşte de la an la
an. Ca să vă daţi seama cât
de mult a scăzut natalitatea,
în 2013, de exemplu, am avut
18 înmormântări şi doar
două botezuri. Ca preot nu
a fost deloc uşor, nu mi-am

părăsit niciodată enoriaşii,
preţuindu-i. Consider că atât
cât mi-a stat în putere, am încercat să las ceva în urmă: am
adunat, de exemplu, crucile
din cimitir ale eroilor noştri,
pentru care am construit un
Monument al Eroilor, în curtea Bisericii de la Mlecăneşti.
Tot aici am construit şi o fântână, am pietruit drumul de
acces spre cimitir. La Mischii
a fost osteneală mare... Am
reuşit restaurarea picturii,
înlocuirea acoperişului bisericii, schimbarea mobilierului. Am construit troiţa
din cimitir, am făcut tot ce
mi-a stat în putinţă ca preot
pentru enoriaşii mei, pentru
care am ajuns chiar şi până la
Cotroceni. Avem personalităţi ale căror origini sunt din
comuna noastră, dintre care
am putea menţiona: preşedintele Emil Constantinescu,
al cărui tată este din Motoci;
bunica lui Mircea Geoană
este din satul Mlecăneşti, Ion
Călin, deputat, fost prefect,
este de loc din Călineşti, Ilie
Ştefan, fost prefect; părinţii
deputatului Claudiu Manda
sunt din Motoci. Suntem
norocoşi însă cu un primar
ca al nostru, iubitor de tradiţii, bun creştin, datorită
căruia multe au fost posibile.
Primarul Gheorghe Popa a
sprijinit biserica, şcoala, a
dat viaţă căminului cultural, grădiniţelor“, a adăugat
părintele.

Mischii, comuna
în care tradiţiile se
păstrează
Deşi comuna Mischii este
situată la câteva minute de
Craiova, obiceiurile locului
nu s-au urbanizat. Tradiţiile
lăsate de bătrânii satului
sunt păstrate şi azi cu sfinţenie de locuitorii comunei:
din momentul naşterii, al
botezului, nunţii, dar şi înmormântării sau perioada
sărbătorilor. Să nu speli rufe
vinerea, să nu mături o fată
sau un băiat peste picioare
că nu se mai căsătoresc, să
nu treacă peste pod femeia
însărcinată sunt doar câteva
dintre superstitiţiile mischienilor...
Sunt multe tradiţii pe

Biserica din Mischii
care mischienii le respectă
şi pe care încearcă pe cât posibil să le transmită copiilor.
O să prezentăm însă doar o
parte din aceste tradiţii. Apa
pentru botezul unui copil
trebuie adusă de o fetiţă sub
13 ani, care primeşte bani de
la naşa de botez. Dacă copilul
este fetiţă, mama o sărută pe
obraji „ca să-i fie obrajii cu
gropiţe“, iar dacă bebeluşul
plânge foarte mult la naştere se spune că-şi grăbeşte
botezul. Al doilea moment
important din viaţa omului
este nunta, care şi în Mischii
este un prilej de bucurie. Tradiţia spune că este bine ca ginerele să cumpere rochia de
mireasă. În ziua nunţii, mireasa împreună cu nuntaşii
şi lăutarii merg la „Fântâna
Mireselor“ de lângă Biserica
„Sfântul Nicolae“ să ia apă.
Şi la înmormântare sunt
ritualuri respectate cu sfinţenie. La înmormântare se
împart prosoape, turtiţe şi
batiste legate cu o lumânare
aprinsă şi un bănuţ la un
colţ, numite pomneţi. Ca în
toate comunităţile ortodoxe,
şi în Mischii se fac pomeni,
adică se împarte mâncare,
dar şi haine şi mobilă la rude
sau vecini. Pomenile se fac
până la şase săptămâni în
fiecare sâmbătă la mormânt,
iar după aceea se pun mese
în casa mortului în fiecare
an până la şapte ani. Un loc
aparte îl ocupă şi slobozitul
apelor, ce se face la şase săptămâni sau la „sărindar“.

44 de găleţi cu apă trebuie
duse pe parcursul a şase
săptămâni.
Când se sapă temelia casei noi, odată cu aşezarea
primei cărămizi, se aruncă
şi bani şi se scurge sânge de
la un cocoş tăiat, miel sau
ied. Carnea trebuie pregătită
pentru participanţii la lucrare. La punerea primilor căpriori, în vârful casei se pune
o ramură verde şi un prosop
sau o pânză, cu semnificaţia
„să o stăpânească sănătoşi“.
Cele mai interesante obiceiuri şi credinţe rămân însă
cele din preajma Sărbătorilor
de iarnă, când se spune că
familia se reuneşte în jurul
vetrei părinteşti, când copiii
plecaţi la oraş revin acasă.
În ajunul Anului Nou, dimineaţa cel ce calcă pragul
casei este rugat să stea jos ca
să stea gospodinei „cloştile
pe ouă“. În ziua de Sfântul
Vasile, părinţii îşi duc copiii
la moşi pentru a fi daţi la
grindă.
În ajunul Bobotezei, fetele şi băieţii pun la streaşină
sau gard ramuri de busuioc
ca să aibă noroc în căsătorie.
La Sfântul Nicolae sunt
„zilele bubatului“. Ca să nu
se îmbolnăvească copiii, se
fierb boabe de fasole sau
porumb şi se dau copiilor
să le mănânce. La Ignat, se
taie porcii negri, iar femeile
însărcinate nu trebuie să
lucreze în această zi pentru
că se spune că se „ignează“
şi se agită copilul în pântec.
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Noutăţile serviciilor din
Popriri pe salarii sau pensii pentru cei care nu-şi achită taxele!
Muncesc în cadrul
Primăriei Mischii chiar
şi de aproape trei decenii. Îi cunoaşteţi, sunt
cei la care bateţi la uşă
să vă rezolve problemele, de la care cereţi un
sfat atunci când aveţi
nevoie de răspunsuri
la care nu găsiţi soluţionare şi chiar cei pe
care vă descărcaţi nervii
atunci când vă consideraţi neînţeleşi. Aceşti
oameni sunt, majoritatea, localnici, vecinii
dumneavoastră. Sunt
cei care v-au căsătorit copiii, cei care v-au
ajutat cu documentele
privind proprietatea,
sunt cei la care mergeţi

să vă plătiţi taxele şi
impozitele sau la care
depuneţi documentele
pentru ajutoare de orice
natură.
Ana Cumpănaşu este
secretarul Primăriei
Mischii de 28 de ani. Nu
îşi mai aminteşte câte
căsătorii a oficiat de-a
lungul anilor, însă mărturiseşte că meseria pe
care o face i-a rămas la
fel de dragă, iar localnicii sunt la fel de importanţi. Cunoaşte fiecare
cuplu din comună, ştie
povestea multor tineri
care au crescut sub ochii
dumneaei. „Doar naşterile se înregistrează
la Craiova pentru că

este inevitabil, născând
într-un spital, acolo se
şi face înregistrarea. În
ceea ce priveşte însă căsătoriile şi decesele, pe
raza comunei efectuăm
documentaţia necesară. Din nefericire însă,
faţă de acum 20 de ani,
numărul căsătoriilor a
scăzut considerabil. În
2013 am efectuat patru
căsătorii şi am înregistrat 29 de decese“, a
povestit secretarul primăriei. Pentru a veni în
sprijinul dumneavoastră, o să vă menţionăm
documentele de care
aveţi nevoie pentru înregistrarea căsătoriei.
Pentru a ajunge în faţa

Ana Cumpănaşu - secretarul Primăriei Mischii

ofiţerului de stare civilă
este nevoie de declaraţia
comună a viitorilor soţi.
Depuneţi declaraţia de
căsătorie personal (împreună cu celălalt soţ),
în scris, şi prezentaţi
acte suplimentare: actele de identitate ale viitorilor soţi şi fotocopii de
pe acestea; certificatele
de naştere ale viitorilor
soţi (sau duplicatele certificatelor de naştere) şi
fotocopii de pe acestea;
certificatele medicale prin care se atestă
efectuarea controlului
medical (în cazul existenţei lor); actele care
demonstrează încetarea
căsătoriei anterioare
(certificatul sau duplicatul certificatului de
divorţ sau de deces al
soţului din căsătoria
precedentă, hotărârile
judecătoreşti privind
divorţul emise în străinătate) şi copiile de pe
acestea. După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un
termen de zece zile. La
cererea viitorilor soţi,
în cazul existenţei unor
motive temeinice şi cu
acordul şefului oficiului
de stare civilă, termenul de o lună poate fi
redus. „Vreau ca locuitorii comunei noastre să
ştie că există modificări
aduse de Codul Civil
în materia relaţiilor de
familie. Astfel, înainte
de căsătorie, printr-o
convenţie matrimonială, soţii sau viitori soţi
pot opta pentru regimul
separaţiei de bunuri sau
pentru regimul comu-

nităţii convenţionale.
Dacă soţii sau viitori
soţi nu încheie o convenţie matrimonială, li
se va aplica, de drept,
regimul comunităţii legale. În cazul în care se
optează pentru regimul
separaţiei de bunuri, soţii sau viitori soţi pot să
prevadă o clauză potrivit căreia bunurile care
sunt achiziţionate de ei
doi împreună în timpul
căsătoriei aparţin în
proprietate comună pe
cote-părţi, urmând ca în
fiecare act de achiziţie,
în aceste condiţii, să determine cota parte indiviză ce revine fiecăruia
în funcţie de contribuţia
efectivă.
Mai mult decât atât,
soţii sau viitorii soţi pot
conveni ca, în cazul decesului unuia dintre ei,
soţul supravieţuitor să
preia fără plată, înainte
de partajul moştenirii,
unul sau mai multe dintre bunurile comune,
deţinute în devălmăşie
sau în coproprietate.
Regimul matrimonial
se lichidează la desfacerea căsătoriei prin
divorţ, la schimbarea
regimului matrimonial
existent sau la decesul
unuia dintre soţi“, a
adăugat Ana Cumpănaşu.
Tot pentru a veni în
sprijinul locuitorilor
din Mischii, cei care decid că nu se mai înţeleg
şi vor să divorţeze o pot
face nu doar în instanţă,
ci şi pe cale administrativă.
Astfel, ofiţerul de sta-

administraţie

Realitatea
Mischiului
Decembrie 2013

7

cadrul Primăriei Mischii
re civilă poate constata
desfacerea căsătoriei,
prin divorţ, pe cale administrativă, dacă soţii
sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori,
născuţi din căsătorie
sau adoptaţi. Cererea de
divorţ pe cale administrativă se face în scris, se
depune şi se semnează
personal de către ambii
soţi, în faţa ofiţerului de
stare civilă delegat de

născuţi din căsătorie
sau adoptaţi împreună
cu acesta; nu este pus
sub interdicţie; nu a mai
solicitat altor autorităţi
desfacerea căsătoriei. În
cererea de divorţ, soţii
trebuie să declare, de
asemenea, adresa ultimei locuinţe comune;
numele pe care fiecare
sau, după caz, numai
unul dintre aceştia urmează să îl poarte după

re. Când am informat
multe din cupluri hotărâte să divorţeze despre
această posibilitate, le-am
spus însă de fiecare dată
„Aşa cum aţi venit de
mânuţă împreună să
vă căsătoriţi, tot aşa
trebuie să vă prezentaţi
şi pentru divorţ în faţa
mea. Au renunţat din
start, au zis că nu pot să
vină pe acelaşi drum...“.
Vreau să mai fac un apel

sumele alocate către
noi sunt diferite. La fel
şi în momentul în care
accesăm proiecte europene, altfel ne clasăm
atunci când populaţia
noastră este mai mare…
Cu banii obţinuţi putem
dezvolta infrastructura,
putem dezvolta comuna
pentru ca nouă, tuturor
să ne fie mai bine“, a mai
spus Ana Cumpănaşu,
secretarul Primăriei
Mischii.
Un an al
schimbărilor în
domeniul asistenţei
sociale

Ana Pomană-referent Asistenţă Socială-Primăria Mischii

la primăria care are în
păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia
se află ultima locuinţă
comună a soţilor. În
cererea de divorţ, fiecare dintre soţi trebuie
însă să declare pe propria răspundere că este
de acord cu desfacerea
căsătoriei; nu au copii
minori cu celălalt soţ,

desfacerea căsătoriei.
La depunerea cererii de
divorţ, ofiţerul de stare
civilă va solicita soţilor
certificatele de naştere
şi căsătorie, în original
şi în copie, şi documentele cu care se face dovada identităţii, în original
şi copie. „Este metoda
cea mai simplă şi cea
mai puţin costisitoa-

la cetăţenii comunei
noastre. Mulţi locuiesc
în satele din Mischii,
însă domiciliul îl au la
Craiova sau în alte localităţi. Vreau să le spun
că este foarte important
pentru dezvoltarea comunei să solicite stabilirea domiciliului aici,
pentru că în funcţie de
numărul de locuitori

Şi Serviciul de Asistenţă Socială este extrem de important în
cadrul unei primării.
Tot ce ţine de ajutoare
de orice natură, alocaţii,
persoane cu dizabilităţi
şi însoţitorii.
acestora intră în subordinea acestui birou.
Şi pentru asistenţa socială, anul 2013 a fost
unul al schimbărilor.
Au fost aduse noutăţi
semnificative la modul
de repartizare a ajutoarelor de încălzire,
dar şi la alocaţiile de
sprijin familial, facilitând unui număr mai
mare de persoane să
beneficieze de sprijin.
„Avem 26 de dosare la
ajutorul social, 38 de
dosare pentru alocaţia
de sprijin familial, iar
la încălzirea locuinţei
cu lemne sau gaze avem,
până în prezent, depuse
110 dosare. Începând cu
2013, titularii ajutoarelor de încălzire nu mai
sunt condiţionaţi de terenul extravilan până la
2 ha. Vreau ca locuitorii

comunei noastre să ştie
că pentru a primi subvenţia pe toate lunile
de iarnă ale sezonului
rece, respectiv din noiembrie până în martie
2014, trebuie să depună
cererile, cu actele de venit din luna anterioară
depunerii. În acest sezon, există noi criterii de
acordare a subvenţiilor
la încălzire. Concret, de
ajutorul pentru încălzirea locuinţei beneficiază
familiile ori persoanele
singure cu venituri reduse, cetăţeni români,
precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau reşedinţa
în România, stabilită în
condiţiile legislaţiei române. Ajutorul însă se
acordă numai familiilor
şi persoanelor care nu
beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor
reglementări specifice
pentru diverse ramuri
economice. Astfel, pot
solicita ajutor pentru
încălzirea locuinţei familiile al căror venit pe
membru de familie este
de maximum 615 lei, iar
alocaţie de sprijin familial primesc cei care au
ca venit per membru
de familie 530 de lei“, a
precizat Ana Pomană,
referent.
Datorii restante
de aproximativ
245.000 de lei (2,24
miliarde de lei vechi)
Neplata impozitelor
afectează direct dezvoltarea comunei.
Cea de-a treia persoa-
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Noutăţile serviciilor din cadrul
Primăriei Mischii
nă căreia i-am solicitat
să ne vorbească despre
activitatea desfăşurată
în 2013 este Claudia Şerban, inspector financiar
Primăria Mischii. Am
aflat astfel că există datorii restante către Serviciul de taxe şi impozite
ce depăşesc ordinul sutelor de mii. „Îi rugăm
pe toţi contribuabilii,
persoane fizice şi juridice care deţin bunuri
mobile sau imobile pe
raza comunei Mischii,
să îşi achite, până la
sfârşitul anului, datoriile către bugetul local. Le
reamintim cetăţenilor
că au fost depăşite ambele termene de plată,
respectiv 31 martie şi 30
septembrie, de la aceste date calculându-se
majorări pentru fiecare
zi de întârziere până la
achitarea sumei datorate, inclusiv. Nivelul
majorării de întârziere
este de 2% pe lună sau
fracţiune de lună pentru
fiecare zi de întârziere.
Ca urmare a faptului
că nu toţi contribuabilii
sunt bun-platnici şi nu
îşi achită la timp impozitele şi taxele locale,
apar blocaje în buna
funcţionare a activităţii
pe care o desfăşurăm
în slujba cetăţeanului,
în sensul că nu mai pot
fi achitate facturi, cum
s-a întâmplat cu facturile privind iluminatul
public, ajungându-se la
întreruperea acestuia
pe o perioadă de două
luni“, a precizat Claudia
Şerban. Reprezentanţii
primăriei sunt obligaţi
să acţioneze împotriva
celor care nu îşi achită
impozitele la termenele de plată, respectiv

amenzile: au fost luate
măsuri de executare
silită, respectiv popriri
pe salarii sau pensii,
ori în cazul amenzilortransformarea acestora
în muncă în folosul comunităţii, pentru că în

asupra împărţirii bunurilor. În aceste cazuri,
procesele durează foarte
mult şi se acumulează
majorări de întârziere
foarte mari. „Vă aducem
la cunoştinţă câteva roluri cu probleme, multe

Moscu Gheorghiţa, Cosma Elvira. Sfatul nostru
este să încercaţi ca, în
situaţia în care aveţi
probleme financiare, să
vă achitaţi impozitele
pentru a evita acumularea de debite restante

Claudia Şerban, inspector financiar la Primăria Mischii

acest caz dosarele ajung
în instanţă. Deşi nu se
doreşte şi s-a încercat,
pe cât posibil, evitarea
executării silite asupra bunurilor, respectiv
punerea acestora sub
sechestru şi scoaterea
acestora la licitaţie, sunt
şi cazuri în care se vor
aplica şi astfel de măsuri. Există, din păcate,
foarte multe roluri pentru care sunt deschise
acţiuni în instanţă pentru partaj, întrucât moştenitorii nu se înţeleg

dintre ele aflându-se în
litigiu: Gheorghe Socol
şi Zica Iordache, Ghiţă Constantina, Badea
Titu, Firca Ana Maria,
Ghiţuleasa Marin, Meila Marin, Ciocănaru
Ion, Ologu Gheorghe şi
Ştefan Elena, Butărescu
Valerian, Duţă Tudor,
Micu Elena şi Enache
Margareta, Lilea Gheorghiţa, Staicu Dumitru,
Dincă Nicoleta, Ghiţă
Mircea, Florea Niculina,
Constantin Jean Constantin, Chiva Eusefina,

şi majorări de întârziere.
Din experienţă, am observat că, atunci când se
trece de la un an la altul
cu debite neachitate,
contribuabilul găseşte
cu greu resurse financiare pentru a ajunge
cu impozitele la zi. De
asemenea, vă aducem
la cunoştinţă că orice act
privind dobândirea sau
înstrăinarea de bunuri
se înregistrează la compartimentul impozite şi
taxe în termen de 30 de
zile de la data emiterii.

Nerespectarea acestui
termen constituie contravenţie şi se penalizează cu amendă de la 60
la 240 de lei. În cazul în
care înstrăinaţi bunuri,
vă atragem atenţia că
trebuie să solicitaţi de la
notarul public contractul sau precontractul cu
care înstrăinaţi bunul
pentru a-l aduce la primărie. În caz contrar,
nu se va opera vânzarea
şi veţi plăti în continuare impozit pe bunul
respectiv. Persoanele
fizice, cât şi cele juridice
pot achita impozitele şi
taxele locale cu ordin de
plată sau prin mandat
poştal, beneficiar este
Primăria Mischii, cod
fiscal 4554157, iar pentru codul de cont corespunzător plăţii dorite
sau pentru suma de plată, vă rugăm să sunaţi la
telefonul 0251450194
sau să accesaţi site-ul
www.primariamischii.ro.
Conturile sunt deschise
la Trezoreria Municipiului Craiova“, a adăugat Claudia Şerban.
Cele mai mari impozite restante vizează
terenurile şi sunt acumulate de persoanele
fizice. În funcţie de gradul de încasare al taxelor şi impozitelor de la
finalul anului, Direcţia
Finanţelor poate distribui sume în vederea
echilibrării bugetului
local (cu cât încasările
sunt mai mari, cu atât
mai mulţi bani vor fi
distribuiţi şi folosiţi
pentru dumneavoastră, locuitorii comunei
Mischii).
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Lecţie de viaţă dată de un copil de
zece ani: „Nimic nu este greu
sau imposibil atunci când pui suflet“
La cei zece ani pe care
îi are, Luiza Turcu
este, pe bună dreptate,
mica vedetă a comunei Mischii. Cântă de
la vârsta de cinci ani,
este emblema Ansamblului „Doina Mischiului“, a participat la
nenumărate concursuri, festivaluri şi emisiuni televizate, iar de
curând s-a întors de la
Next Star.

Ansamblul „Doina Mischiului“ şi Luiza Turcu
Când păşeşti în Mischii
şi întrebi orice locuitor care
este copilul cu care comuna
se mândreşte, răspunsul
este acelaşi. Vocea Luizei i-a
cucerit pe toţi, indiferent de
vârstă, iar odată cu trecerea
de la muzica uşoară la cea
populară şi-a câştigat noi
simpatizanţi. Este o fetiţă
cu o sensibilitate aparte, cu
ochii mari şi pătrunzători
şi o timiditate care te cucereşte. Talentul Luizei a fost
descoperit în urmă cu cinci
ani de educatoarea Alina
Croitoru. „Îi sunt extrem de
recunoscătoare educatoarei
mele. Fără ea, poate părinţii
mei nu ar fi crezut suficient
de mult în talentul meu...
Îmi amintesc şi acum cum
i-a zis mamei într-una din
zile: «Duceţi-o să ia ore de
canto, are talent! Vocea ei
se evidenţiază de celelalte, are o tonalitate aparte,
este vocea a doua, cântă cu
drag şi asta se vede». Aşa
am ajuns la Palatul Copiilor din Craiova, unde am
început să învăţ alături de

profesionişti canto, muzică
uşoară. Simţeam că nu este
suficient, aveam nevoie şi de
alte activităţi extraşcolare
pentru a-mi omorî timpul.
M-am înscris atunci şi la
Ansamblul «Doina Mischiului» cu care am avut
şansa să descopăr muzica
populară, dansul popular,
portul şi tradiţiile olteneşti.
Bobocica, Tărăşelul, horele
şi sârbele olteneşti au devenit preferatele mele. Am
învăţat să joc, am descoperit ce înseamnă cu adevărat dansul specific fiecărei
zone“, a povestit Luiza. Cu
„Asta-i hora oltenească“
şi „Dacă vrei de dor săţi treacă“ a participat la
Next Star, emisiune care a
contribuit alături de celelate la maturizarea sa. Cu
ochii sclipind de mândrie,
Luiza ne-a mărturisit că a
reuşit treptat să scape de
cel mai mare defect al ei:
timiditatea. „Sunt fericită
că am avut şansa să am în
comuna mea un ansamblu
cu care să mă mândresc,

oameni extraordinari, care
au crezut în talentul meu
şi au făcut orice le-a stat în
putinţă pentru a mă încuraja şi susţine. Nu este un
simplu hobby, muzica este
viaţa mea şi vreau să fac o
meserie din asta. Nu vreau
să mă limitez, îmi doresc să
reuşesc să învăţ să cânt şi
la un instrument muzical.
Aş vrea să învăţ vioară sau
nai. Nimic nu este greu sau
imposibil atunci când pui
suflet şi te dăruieşti. Aşa
simt când vine vorba de
muzică şi dans“, a adăugat
Luiza Turcu.

Alături de ansamblu,
Luiza a cunoscut
succesul
Ansamblul „Doina Mischiului“ a luat fiinţă în urmă
cu trei ani la iniţiativa primarului Gheorghe Popa.
Ansamblul este format din
30 de membri, împărţiţi pe
două grupe de vârstă: 4-10
ani şi 10-15 ani. În ciuda

faptului că este înfiinţat de
puţină vreme, Ansamblul
„Doina Mischiului“ are un
repertoriu destul de bogat,
având în componenţă şase
suite de jocuri olteneşti şi
multe cântece autentice.
Micuţa solistă a ansamblului, Luiza Turcu, are un
repertoriu destul de vast
în ceea ce priveşte muzica
populară, şi nu numai. A
participat la numeroase
festivaluri de muzică populară şi uşoară, din care
amintim: „Plai de cântec
oltenesc“- Craiova, „Cântecele Oltului“ - Călimăneşti,
„Cerbul de aur“ - Bucureşti,
„Mamaia copiilor“- Bucureşti etc. De asemenea, a
participat împreună cu colegii ei din ansamblu la diferite manifestări culturale,
printre care amintim: Zilele
Craiovei 2010, Festivalul
„Vara pieleşteană“ Pieleşti
2010, Festivalul „Plai de
cântec oltenesc“ Craiova
2010, Ziua comunei Călăraşi
2010, Ziua comunei Brădeşti
2011, Ziua Comunei Ţân-

ţăreni - judeţul Gorj 2011,
Ziua Comunei Predeşti 2011,
Târgul Meşterilor Populari
2011- Craiova; Festivalul
Internaţional de Folclor
„Cântecele Oltului“ - Călimăneşti 2011, Ziua Comunei
Mischii 2012, Ziua Comunei
Călăraşi 2012, Ziua Oraşului Turceni 2012, Ziua Comunei Călăraşi 2013, Ziua
Comunei Predeşti 2013,
Spectacole de caritate în
municipiul Craiova şi multe
alte spectacole. Ansamblul
„Doina Mischiului“ a fost
prezent şi la câteva emisiuni televizate, printre care
amintim: „Vedete cu Lipici“
- Oltenia TV, „Cântece de voie
bună“ - Oltenia TV, „Bună
vreme, gospodari“ - Favorit
TV. TLU, TVR Craiova şi 3TV
Oltenia. De altfel, a organizat
şi câteva spectacole, dintre
care am putea menţiona:
„Clinchet de colindă“ sau
„Cântece de voie bună“.
Coregrafia şi îndrumarea
artistică îi aparţin Oanei
Paciurea, dar şi directorului
ansamblului - Alin Tudor.
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O şcoală dedicată copiilor
Dispune de un fond de carte
impresionant, de o bibliotecă cu sală de lectură, de
o bază sportivă modernă,
cadre didactice calificate.
Absolvenţii promoţiei 20122013 înscrişi în proporţie de
100% la unităţi de învăţământ liceal sunt doar câteva
dintre realizările cu care se
pot lăuda pe bună dreptate
reprezentanţii Şcolii Gimnaziale „Alecsandru Nicolaid“
din Mischii.
Şcoala Gimnazială „Alecsandru Nicolaid“ din Mischii
are arondate două structuri
şcolare, Grădiniţa Motoci şi
Grădiniţa Mlecăneşti. Acestea au fost reabilitate în totalitate, activitatea instructiveducativă desfăşurându-se
în cele mai bune condiţii.
„În ceea ce priveşte unitatea
de învăţământ din Mischii,
aceasta a fost reabilitată parţial, necesitând lucrări de modernizare în sălile în care îşi
desfăşoară activitatea elevii
din ciclul gimnazial. Suntem
mândri de biblioteca şcolii, care dispune de 3.459 de
volume şi un spaţiu special
amenajat, cu o sală de lectură
de 20 de locuri. Avem o bază
sportivă care dispune de teren de tenis de câmp betonat,
sală de sport modernă, locuri
de joacă amenajate pentru
preşcolari. Am avut sprijinul
consiliului local, care ne-a
pus la dispoziţie bugetul pe
care noi l-am elaborat la timp,
corect şi fundamentat. Instituţia a desfăşurat activitatea
bugetară în baza bugetului
aprobat, încadrându-se în
prevederile trimestriale şi
anuale. Nu am înregistrat
depăşiri de cheltuieli şi nici
restanţe de plată la furnizori şi utilităţi“, a menţionat
Alin Tudor, managerul Şcolii
Gimnaziale „Alecsandru
Nicolaid“.

Profesori calificaţi
efectuează ore
suplimentare cu copiii
În ce priveşte personalul
angajat al şcolii, unitatea se
mândreşte cu cadre didactice
calificate: două educatoare
ce au gradul didactic I, doi
învăţători, unul cu gradul

II şi altul debutant, şi şapte
profesori titulari. Personalul
didactic s-a preocupat de propria perfecţionare atât prin
participarea la activităţile comisiilor metodice din care fac
parte, a cercurilor pedagogice,
precum şi prin obţinerea gradelor didactice. În anul şcolar
2013-2014 sunt înscrişi 102
copii, unitatea şcolară, precum şi structurile aferente au
efective mici de elevi şi preşcolari, iar de la an la an numărul
acestora scade considerabil.
Pe cicluri de învăţământ, situaţia se prezintă astfel: la
învăţământul preşcolar învaţă
28 de copii, organizaţi în două
grupe combinate, la învăţământul primar - 40 de elevi
(două clase), iar la gimnazial
- 34 de elevi (două clase). „Din
statisticile întocmite cu prilejul recesământului copiilor de
vârstă preşcolară şi şcolară, se
constată o tendinţă de scădere
a efectivelor de elevi pentru
următorii ani. Această scădere
este pricinuită în mod special
de sporul natural, care în
comuna noastră este negativ,
precum şi de îmbătrânirea
populaţiei. Ne bucurăm că
în unitatea noastră de învăţământ nu există abandon
şcolar, iar rata absenteismului
este scăzută, existând numai
cazuri izolate, mai mult de
natură medicală. Dacă este să
vorbim despre rezultatele elevilor noştri, putem spune că
toţi absolvenţii clasei a VIII-a,
promoţia 2012/2013, urmează
cursurile unui liceu. În prezent, deşi activitatea din învăţământul primar, precum şi
ciclul gimnazial se desfăşoară
în condiţii dificile de simultan,
împreună cu dascălii şcolii am
întocmit un orar flexibil care
să asigure o folosire maximă
a timpului afectat în special
disciplinelor importante. Cadrele didactice au căutat să
formeze elevilor deprinderi
de muncă independentă şi
capacitate de lucru în echipă.
În vederea bunei pregătiri a
elevilor capabili de performanţă, am întocmit programe
de pregătire suplimentară a
acestora. O atenţie deosebită
se acordă pregătirii elevilor
din clasa a VIII-a în vederea
susţinerii evaluării naţionale.
În acest sens, profesorii de
limba română şi matematică
desfăşoară săptămânal câte
trei ore de pregătire suplimentară. Activitatea educativă
urmăreşte o gamă variată de
acţiuni, care au drept scop
cultivarea în rândul elevilor
a dragostei faţă de trecutul

Prichindeii de la Grădiniţa Motoci
istoric al poporului, de tradiţiile lui, cultivarea respectului
faţă de muncă. Ţinem permanent legătura cu părinţii prin
intermediul comitetelor de
părinţi pe clasă şi şcoală, în
vederea îmbunătăţirii situaţiei la învăţătură a elevilor.
Sunt mulţumit că elevii noştri
au obţinut rezultate bune la
examenele naţionale. Avem,
din nefericire, cinci absolvenţi
care nu au reuşit să promoveze, ceilalţi au obţinut note de la
8, iar cea mai mare notă a fost
9,20, la matematică, obţinută
de Alexandra Pîrvu. Le uram
tuturor succes în continuare“,
a adăugat Alin Tudor.

Consilierul educativ
este alături de copiii
cu probleme
Pentru elevii cu probleme la învăţătură, dar şi cu
probleme de natură afectivă, emoţională, de integrare,
unitatea de învăţământ are
un consilier educativ, care îi
sprijină pe copii ori de câte
ori este nevoie pentru a nu se
ajunge la situaţii de abandon
sau probleme infracţionale.
Şi elevii care nu reuşesc să
promoveze sunt atent monitorizaţi, pentru a afla cauzele
care duc la acest eşec.
„Din cei cinci elevi care
nu au promovat examenul
naţional, trei au venit de la
alte şcoli, şi au avut un comportament nepotrivit, ceea
ce a făcut ca integrarea lor
să fie foarte îngreunată. Cu
toate acestea, atitudinea lor
faţă de şcoală s-a schimbat,

observându-se un progres la
învăţătură, şi au participat
la diferite activităţi şcolare şi
extraşcolare. Avem speranţa
ca aceştia, dar şi părinţii lor
să conştientizeze importanţa
şcolii“, a precizat Monica
Năstase, consilier educativ
la Şcoala Gimnazială „Alecsandru Nicolaid din Mischii.

Apel către părinţi:
trimiteţi copiii
la cursuri!
Am vizitat într-una din
zile grădiniţa din satul Motoci. Din cei 13 copilaşi înscrişi la această unitate de
învăţământ, doar nouă vin în
mod frecvent la şcoală. „Facem apel şi prin intermediul
dumneavoastră ca părinţii să
conştientizeze şi să-şi trimită
copiii la cursuri. Cazurile izolate provin din familii destrămate, care trăiesc din alocaţiile copiilor şi care nu dau nici
o importanţă educaţiei. Am
avut, de exemplu, o familie
care şi-a trimis fetiţa la grădiniţă timp de două zile. Când
părinţii au fost informaţi că
trebuie să-i cumpere copilului un creion şi un caiet nu au
mai trimis-o... Avem apoi altă
situaţie specială, cea a copiilor
care se află în grija bunicilor
sau a familiei extinse după
ce părinţii au decis să plece
să muncească peste hotare.
Este dureros să afli povestea
din gura acestor copii, care
trăiesc cu dorul mamei“, a
spus Nicoleta Cioană, profesor învăţământul preşcolar
la Grădiniţa Motoci.

Copiii de la Şcoala Gimnazială „Alecsandru Nicolaid“ din Mischii s-au
remarcat prin rezultatele
obţinute la concursuri şi
olimpiade: „Smarty“; „Cu
Europa la joacă - micul
creştin“; „Măria sa, copilul“ - organizat la Grădiniţa
Mlecăneşti cu participarea
grădiniţelor din comunele
Mischii, Bulzeşti, Murgaşi
şi Gherceşti; „Piciul“; „Voinicel“; „Bucuriile copilăriei“;
„Vis de copil“; „Micul matematician“; concursul dedicat
francofoniei „Jeunesse sans
frontieres“ - premiul III;
concursul naţional „Moş
Crăciun cu plete dalbe“, la
care au fost premiate elevele
Georgiana Croitoru - locul I
la secţiunea creaţie plastică,
Theodora Chirieac – locul I
la secţiunea Power point şi
Alexandra Stegaru - locul II
la secţiunea desen.
În ceea ce priveşte activitatea extraşcolară, elevii
Şcolii din Mischii au mers
în vizite la muzee, bisericii
şi mănăstiri, la teatru sau în
alte excursii tematice. Cea
mai aşteptată dintre aceste
activităţi a fost excursia la
munte, ce a avut ca traseu
şi obiective turistice: Curtea
Domnească de la Târgovişte, Sinaia - Castelul Peleş,
Mănăstirea Sinaia, Buşteni,
Babele, Cetatea Râşnov, Castelul Bran, Mausoleul de
la Mateiaş închinat eroilor
căzuţi în timpul Primului
Război Mondial.
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Fiii satului se întorc acasă
Mischienii aşteaptă investitorii
S-au făcut multe în comună în ultimii ani, investiţii de amploare care au
adus o nouă faţă Mischiului. Avantajul de a fi situat
la doar zece kilometri de
Craiova a adus an de an
oameni dornici să se stabilească în mediul rural.
Şi este şi păcat să nu iei în
considerare acest aspect,
mai ales ca vorbim de condiţii care în cel mai scurt
timp vor fi precum cele din
oraş. Pământul din această zonă este la căutare,
iar fiii satului stabiliţi în
mediul urban sau în colţuri îndepărate din lume,
au început să se întoarcă
acasă, să investească în
gospodării, transformând
casa părintească într-un
loc în care-şi găsesc liniştea şi evadarea.
Am nimerit în comuna Mischii la sfârşit de
noiembrie, când prima
ninsoare a căzut peste
Oltenia. Oameni harnici,
cu simţ al răspunderii,
mischienii erau deja pe la
porţi să îşi curăţe zăpada.
NU îi obligase nimeni, însă
simţul civic îi determinase
să iasă cu lopeţile la porţile
gospodăriilor. Extrem de
amabili, prietenoşi, au
acceptat să ne vorbească
despre mulţumirile, dar
şi aşteptările pe care le au
de la aleşii locali. Am avut
astfel surpriza să constatăm că părerea sătenilor
este una generală - extrem
de mulţumiţi de tot ce s-a
făcut până acum şi încrezători în proiectele pe care
primarul Gheorghe Popa
le are în continuare pentru
dezvoltarea comunei.
La cei 77 de ani, Elena
Cerghe, de loc din satul
Mlecăneşti, nu a părăsit
comuna niciodată, a văzut
cel mai bine realizările şi
schimbările aduse pe fiecare gospodar al satului.
Ca orice mamă şi bunică,
gândul şi dorinţele sale
sunt legate de viitorul celor dragi. „Cea mai mare

dorinţă pe care o am este
ca toţi aceşti copii ai comunei să îşi găsească un
loc de muncă! Este trist
să îi vezi că îşi caută de
lucru cu ziua, pe bani care
nu lea jung să îşi întreţină
copiii şi familia. S-au făcut
multe în comună, suntem extrem de mulţumiţi.
Drumul ar mai trebui
reparat, asta este o urgenţă pentru că pe aici trec
zilnic mii de maşini...Ştiţi
ce cred eu, că nu trebuie
să aşteptăm ca alţii să facă
totul pentru noi, că ar trebui şi noi, sătenii să facem
ceva. Eu, de exemplu, din
pensia mea de câteva sute
de lei, dau şi în fiecare an
nişte bani pentru biserică.

Aşa este bine, aşa am învăţat de la părinţii mei şi
aşa îmi sfătuiesc şi copiii.
La biserică mergem cu
toţii, iar credinţa ne ajută
să mergem mai departe
indiferent de greutăţile
de care ne lovim. Sper ca
şi promisiunea că vom
avea canalizare să fie îndeplinită cât mai repede.
Consider că ar fi bine să
avem apă tot timpul, să nu
mai existe întreruperi din
diverse motive“.
Dorinţele vârstnicilor
se regăsesc în mare parte
şi în cele ale tinerilor comunei. Dorinţă de muncă
există, la fel cum există
dorinţă de a rămâne la
sat. „În momentul în care
drumurile vor fi reabilitate şi vom dispune de
absolut toate condiţiile
de la oraş, şi investitorii
o să dorească să îşi stabilească afacerile aici. Ar fi
o oportunitate extraordinară pentru noi, având în

vedere că pentru un loc de
muncă în Craiova suntem
nevoiţi să cheltuim foarte mulţi bani pe navetă.
Dezvoltarea unor afaceri
aici ar duce la dezvoltarea comunei. Drumuri
mai bune, canalizare, locuri de muncă consider că
sunt priorităţile comunei
noastre. Altă problemă pe
care o avem şi pentru care
aşteptăm o rezolvare este
a gunoiului menajer. De
când firma de salubritate
cu care încheiasem contracte a plecat, am fost nevoiţi să ne descurcăm cum
am putut. Suntem nevoiţi
să dăm foc gunoiului sau
să facem în grădini gropi
în care să îl depozităm“, a
spus Mădălin Firu, de 28
de ani.
Şi Jane Micu, de 56 de
ani, consideră că cel mai
important este ca tânăra
generaţie să aibă un loc
de muncă. „Este păcat să
vezi tineri care au învăţat,
pentru care am făcut eforturi deosebite să îi ţinem
în şcoli, că nu îşi găsesc de
muncă. Vorbesc din perspectiva mea, a unui tată
cu doi băieţi, ingineri, care
îşi caută un serviciu. Este
păcat să stăm cu mâinile
în sân şi să privim nepăsători cum ne pleacă copiii
sclavi la străini. Copiii mei
de exemplu au lucrat cu

contracte pentru diverse
perioade în Anglia, după
care au revenit acasă.
Este inacceptabil faptul
că avem tineri calificaţi, cu

pregătire în domeniu, dornici să muncească şi care
să nu aibă unde. Toată
această generaţie de tineri
calificaţi ar putea dezvolta
mediul rural! În ce priveşte comuna noastră, apă şi
gaze avem, salariile sunt
însă mici şi puterea de
cumpărare scăzută. Vom
avea numai de câştigat
odată cu implementarea
proiectului pentru cre-

ani. A lucrat ca mecanic
de locomotiv şi a trăit din
momentul în care s-a căsătorit la Craiova. De câţiva ani însă, după decesul
părinţilor, a revenit acasă.
„Am fost plecat de acasă
ani buni, toată tinereţea
mea. Veneam ori de câte
ori aveam şansa la părinţi,
însă nu este acelaşi lucru
ac atunci când stai permanent. Din punctul meu de

area Parcului Energetic
Fotovoltaic de la Mischii,
Şimnic şi Vulpeni. Cu siguranţă vom avea curent
electric, iar instituţiile
publice de pe raza comunei vor avea gratuitate,
scutind astfel bani ce pot
fi inverstiţi în alte proiecte.
Mai sunt proiecte care au
nevoie de timp şi bani, şi
din câte ştim aleşii noştri
au solicitat bani europeni
îna cest sens pentru ca-

vedere s-au schimbat foarte
multe în comună, iar cel
mai bine acest lucru este
văzut de noi, cei care ne-am
întors la vatra părintească.
Să fim sinceri este şi în folosul nostru să ne mutăm la
ţară, nu plătim întreţinere
la bloc, ne gospodărim aşa
cum vrem în ograda noastră. Cred că treptat, tot mai
mulţi săteni plecaţi se vor
întoarce acasă! Ca şi părere, consider că nu trebuie
investit doar în repararea
străzilor principale, ci şi
străzilor secundare, uliţelor pe acre locuiesc în cele
mai multe cazuri vârstnici.
Sunt mulţumit de tot ce a
fost făcut. De la aspectul
fântânilor care au căpătat
faţă nouă, la construirea
părculeţului pentru copii,
la podurile refăcute le-a
refăcut pentru ca transportarea culturilor de la câmp
spre gospodării să fie mai
simplă, sunt realizări poate
care trec prin faţa multora
ca neînsemnate, însă în
realitate sunt extrem de
importante, ţin de civilizaţie şi respect pentru oameni
şi locuri”.

nalizare de exemplu şi
pietruirea unor drumuri
din comună“.
Puiu Velişcu are 60 de

Primăria Mischii este pregătită de iarnă
24 de ore din 24 îi vom
găsi pe teren pe angajaţii
Serviciului de gospodărire
comunală, este promisiunea
viceprimarului din Mischii,
Bogdan Firu, pentru ca
traficul sau zăpada care va
cădea în această iarnă să nu
ducă la îngreunarea transportului pe raza comunei.
Autorităţile locale
din Mischii susţin că sunt
pregătite pentru perioada
iernii. Utilaje există, iar
rugămintea adresată de
cei din conducerea primăriei cetăţenilor este să fie
responsabili şi să îşi curăţe
zăpada şi gheaţa din faţa

gospodăriilor. „Declar că
suntem pregătiţi. Indiferent
de cantitatea de zăpadă, nu
vom spune că am fost luaţi
pe nepregătite. Ca în fiecare
an, însă, îi rog pe locuitorii
de pe raza comunei Mischii să îşi facă şanţurile de
scurgere a apei, să îşi curăţe
zăpada din faţa porţilor.
Am reuşit să mai lucrăm
la şanţuri cu cei de pe 416,
de la ajutorul social, însă şi
contribuţia fiecărui sătean
este extrem de importantă.
În ceea ce priveşte curăţarea
drumurilor de zăpadă, suntem pregătiţi. Încă de anul
trecut am cumpărat o lamă
pentru utilajele din dotare.

Altă rugăminte
pe care vreau să
o adresez locuitorilor este să nu îşi
parcheze maşinile,
pe perioada iernii,
pe partea carosabilă pentru ca drumul să fie liber şi
să poată interveni
utilajele de deszăpezire.
Reamintesc încă o dată cetăţenilor că este extrem de
important să îşi plătească
la timp taxele şi impozitele
pentru că altfel îngreunează procesul de dezvoltare
a comunei“, a menţionat
Bogdan Firu, viceprimarul
comunei Mischii.

Pentru 2014, viceprimarul Bogdan Firu are ca
obiective principale forarea
de noi puţuri, plantarea de
copaci, găsirea unei firme de salubritate cu care
oamenii să încheie contracte
pentru ridicarea gunoiului
etc.

BUCURIA vine din lucruri mărunte, LINIŞTEA vine din suflet, CĂLDURA SĂRBĂTORILOR vine din inimile noastre! Dacă noi toţi am fi mai buni, am avea şansa să atingem
cerul cu mâna... Deschideţi fereastra, lăsaţi porţile sufletului libere pentru a primi Crăciunul!
Vă doresc ca Sfintele Sărbători să vă aducă sănătate şi fericire, mese îmbelşugate, linişte sufletească şi împliniri! Bucuraţi-vă alături de cei dragi sufletului dumneavoastră!
Fie ca Dumnezeu să vă ajute să fiţi drepţi, buni şi înţelepţi în tot ceea ce faceţi. Multă
sănătate, noroc, fericire şi La mulţi ani în 2014!
Consiliul Local şi Primăria Mischii

