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CONFECȚIONERE

pentru atelier confecții situat în incinta fostului
magazin central din Mischii
Relații la telefon: 0765.527.462 sau la sediul primăriei.

venit vremea ca voi, cetăţeni ai comunei Mischii, să lăsaţi pentru o
clipă munca şi grijile gospodăreşti
şi să mergeţi către urne, către centrele de
votare, cu mintea deschisă, pentru că părerea voastră contribuie la soarta României.
Astăzi, voi sunteţi cei care decideţi cine să
meargă mai departe în Parlamentul European şi să ne reprezinte pe toţi, pe români.
Europarlamentarii pe care voi îi votaţi şi
care vor ajunge să ocupe un loc în Parlamentul de la Bruxelles, împreună cu ceilalţi europeni aleşi, vor stabili legi importante, care
se vor aplica şi în ţara noastră. Trebuie să fiţi
exigenţi, să alegeţi oameni competenţi care
să vă poată reprezenta interesele. Trebuie
să ţineţi minte că nu culoarea politică este
cea care contează, ci capacitatea, strategia
şi pregătirea omului pe care voi îl trimiteţi
acolo. Pe 25 mai, când aveţi în mână buletinele de vot, nu vă grăbiţi să puneţi ştampila,
ci judecaţi cu mintea limpede. Legile pe care
viitorii europarlamentari le vor vota trebuie
să fie în favoarea noastră şi să ne ajute să
progresăm, să avem un trai mai bun. Lupta
electorală, care este pe punctul de a se încheia, nu înseamnă a-ţi critica adversarii
politici, ci a arăta ce eşti tu în stare să faci
pentru locuitorii României. Sunt profund
dezamăgit de cei care au ales să judece,
fără drept, munca altora şi au uitat să arate
de ce sunt ei în stare. Aveţi de unde alege!
Partidele înscrise în această competiţie au
oferte generoase. Unele dintre acestea au
candidaţi din zona noastră, a Olteniei, care
au şanse foarte mari să fie aleşi, pentru că ei
cunosc cel mai bine problemele cu care noi
ne confruntăm. Aşa că eu, dragi cetăţeni, vă
rog să mergeţi la vot şi să alegeţi cu mintea
deschisă şi nu cu inima!
Al dumneavoastră prieten şi primar,
Gheorghe Popa
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agricultură

Mischiul renumit în Dolj
pentru grâu şi porumb
Agricultura este o ştiinţă, o
artă sau o practică pe care şi
locuitorii din Mischii o folosesc astăzi. Ea este o ramură
importantă pentru dezvoltarea unei comune şi un domeniu care a fost şi va fi pe primele locuri în orice comună
din România.
Agricultura ocupă un
loc important în sectorul
economic al comunei Mischii. Pe terenurile agricole
se cultivă grâu, porumb,
orz, ovăz şi floarea soarelui.
Cum este bine ştiut de toată
lumea, Mischii este cunoscut în judeţul Dolj pentru
culturile de grâu şi porumb.
Viaţa de agricultor nu este
deloc uşoară, ci presupune
anumite sacrificii în ceea ce
priveşte timpul şi resursele
financiare. Pasiunea şi rezultatul final contează însă
cel mai mult. Pentru unii
locuitori reprezintă un mod
prin care se deconectează de
problemele de acasă, pentru
alţii reprezintă un sprijin financiar. Important este să-ţi
placă munca şi să vrei să faci
acest lucru. Pentru început,
ca să dovedim gradul de
implicare al oamenilor, în
comuna Mischii se cultivă
aproximativ 2500 hectare de
teren agricol. Recoltele care
se obţin în urma cultivării
sunt bune, aşadar, comuna
Mischii este o zona favorabilă pentru agricultură datorită terenului plan, fără terase.
În ceea ce priveşte producţia
medie de cereale, în anii
anteriori, aceasta a fost de
2500 kg/ha la grâu, 4000
kg/ha la porumb, 1500 kg/
ha la floarea soarelui. Pentru
îngrijirea terenurilor agricole se folosesc cultivatoare,
instalaţii de erbicidat, maşini
de împrăştiat îngrăşăminte,
combinatoare. În total în comună există în prezent zece
cultivatoare, zece instalaţii
de erbicidat, zece maşini de
împrăştiat îngrăşăminte şi
două combinatoare.
”Pentru oamenii care
sunt interesaţi să se dezvolte, avem o veste bună: pot
accesa proiecte cu fonduri
europene în domeniul agricol. Cetăţenii se pot adresa

la Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi la Oficiul
de Consultanţă Dolj.” a spus
referentul agricol, Camelia
Ani Firu.
În comuna Mischii au
existat şi există companii
precum S.C. Terra Blanca,
S.C. Fanrom, Avalon, Quasar, Agridivision, Mondocultura, Delta Berceni,SC
Capri-lact DRLD care se
ocupă cu creşterea caprinelor şi procesarea laptelui.
Acestea au investit în acest
sector agricol, ajutând foarte
mult la dezvoltare şi progres.
”Aceste societăţi cred în potenţialul nostru. Sperăm
că totul va merge bine şi în
viitor, agricultura rămânând
o ramură veche, dar care nu
şi-a pierdut viabilitatea.” a
adăugat încrezătoare Camelia Ani Firu.

Despre cadastru
De foarte multe ori unele
cuvinte pe care noi le folosim în viaţa de zi cu zi au
devenit atât de folosite încât
noi le ştim forma, ştim în ce
context să le folosim, dar
nu putem să dăm o definiţie
clară. Unul dintre aceste
cuvinte este „cadastru” care
înseamnă mai exact un sistem unitar şi obligatoriu de
evidenţă tehnică, economică
şi juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Cu alte cuvinte,
prin efectuarea cadastrului
se realizează identificarea,
măsurarea, descrierea şi
înregistrarea imobilelor
în documentele cadastrale
şi reprezentarea pe hărţi
şi planuri cadastrale. Pentru locuitorii din Mischii
efectuarea cadastrului are
o importanţă deosebită în
ceea ce priveşte întocmirea
actelor notariale, atunci
când se înstrăinează un
imobil prin acte de vânzare-cumpărare, prin donaţie
sau prin schimb. Se doreşte
ipotecarea imobilului atât
în vederea obţinerii unui
credit ipotecar, cât şi pentru
o garanţie sigură asupra
dreptului de proprietate a
imobilului.
Comuna Mischii este
prima care a beneficiat de
o realizare a cadastrului
gratuit care a fost demarată
de A.N.C.P.I. prin proiectul

„CESAR” (înregistrarea sistematică a imobilelor), cu finanţare dintr-un împrumut
făcut de la Banca Mondială.
Este un proiect important
pentru noi şi care le permite
oamenilor să ştie suprafaţa şi
poziţionarea terenului.
Prin acest proiect au fost
identificate şi măsurate toate proprietăţile funciare de
pe raza localităţii Mischii,
urmând a fi înregistrate în
sistemul naţional de cadastru şi carte funciară. Pentru
a înţelege acest mecanism,
cartea funciară reprezintă
descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile personale, la actele
sau raporturile juridice care
au legătură cu imobilele.
Cărţile funciare care sunt
întocmite şi numerotate pe
teritoriul administrativ al
fiecărei localităţi alcătuiesc
împreună registrul cadastral
de publicitate imobiliară.
Acesta este în subordinea
biroului teritorial din cadrul
oficiului teritorial în a cărui
rază teritorială de activitate
este situat imobilul respectiv.
Prin urmare până acum au
beneficiat de efectuarea cadastrului gratuit un număr
de aproximativ 3100 persoane, locuitori ai comunei
cât şi din alte localităţi. Nu
sunt locuitori care au refuzat
efectuarea cadastrului. Pe
scurt, înscrierea în Cartea
Funciară (intabularea) unui
imobil, are aceeaşi funcţie
precum cartea de identitate
pentru o persoană. Pentru
mai multe detalii despre
cadastru şi cartea funciară
puteţi oricând veni la sediul
Primăriei Mischii.
De reţinut că pentru înscrierea în Cartea Funciară
a terenurilor cu suprafaţa
din măsurători mai mare
faţă de cea din acte cu 10% în
intravilan şi 5% în extravilan
se va depune certificatul prin
care se constată că posesorul
este cunoscut ca proprietar
al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume
de proprietar necontestat.
Certificarea se îndeplineşte
de către notarul public, la
sesizarea O.C.P.I., prin eliberarea certificatului pentru
înscrierea în Cartea Funciară
a posesorului ca proprietar,
în baza căruia se intabulează.
Inspector,
Jr. DUMITRESCU GABRIELA

Care sunt actele necesare pentru cadastru si
Intabulare teren fără construcţie
1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Intabulare eliberat de
Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care
se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de
impozitare atât pentru teren, cât şi pentru construcţie – original;
2. Actele de proprietate ale terenului:
- titlu de proprietate;
- contract vânzare-cumpărare;
- certificat de moştenitor, (inclusiv actele invocate în acesta) –
copii legalizate la notar;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI /
CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox.

Care sunt actele necesare pentru cadastru şi
Intabulare teren cu construcţie
Avem nevoie de:
1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Intabulare eliberat de
Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care
se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de
impozitare atât pentru teren, cât şi pentru construcţie – original
2. Actele de proprietate ale terenului:
- titlu de proprietate;
- contract vânzare-cumpărare;
- certificat de moştenitor, (inclusiv actele invocate în acesta) –
copii legalizate la notar:
3. Autorizaţia de construire şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau după caz, certificat de atestare a edificării
extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este
situat imobilul – copii legalizate la notar;
4. Autorizaţia de demolare (numai în cazul în care în actele
de proprietate se regăseşte o construcţie care ulterior a fost
demolată) – copie legalizată la notar;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI /
CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox.

Ce acte sunt necesare pentru cadastru şi
intabulare aviz tehnic OCPI
- Trebuie obţinut PAC / Certificatul de Urbanism / Număr
poştal –
1. Documentaţia cadastrală care există în copie xerox;
2. Actele de proprietate în copii xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI /
CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
4. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – original
(doar în cazul avizului tehnic necesar obţinerii PAC).
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Foloseşte-te de MEDIERE!

MEDIEREA este o altă cale prin care îţi poţi rezolva problemele cu membrii familiei ori cu vecinii ori chiar cu Primăria.
Este adevărat că poţi
să-i reclami la Poliţie ori
la Sanepid ori unde crezi
dumneata că e mai bine.
Poate că ai facut-o deja.
S-a rezolvat ceva? Puţin
probabil. Mai degrabă problema a devenit şi mai gravă. Celălalt, reclamatul, te
reclamă şi el pentru te miri
ce. Şi tot aşa. Până vă alegeţi amândoi cu amenzi şi
cu problema nerezolvată.
Poţi de asemenea să cauţi un avocat; ai aflat de la
un cumnat că e unu’ foarte
tare în oraş. Te duci la el şi
îi spui despre ce e vorba.
“E clar, îl dăm în judecată”
spune el şi continuă: “Câştigăm sigur.
Nu e uşor, nu va dura
puţin, dar câştigăm. Mergi
pe mâna mea.” “Cam cât
costă, ştiţi, pe mine nu mă
dau banii afară din casă”
îndrăzneşti dumneata să
întrebi. “Ţi-am zis că n-o să
fie uşor. O să coste ceva , da’
ne descurcăm noi, am mai
făcut asta” îţi zice el sigur
pe sine. Şi veselia începe.
Termene peste termene,
taxe de timbru, onorarii la
avocat, apel, iarăşi onorarii,
recurs, onorarii din nou şi
tot aşa. În final, tragi linie.
Cu ce te-ai ales? Ori tu ai
câştigat şi celălalt a pierdut, ori invers; oricum vă
veţi duşmăni toată viaţa. Te
uiţi şi-n pungă; e cam goală
bagi de seamă.
Dacă nu ai trecut deja
p r i n a st a , î nt r e b ă - l p e
văru’ sau pe vecinu’ care a
mers pe calea judecăţii. E
mulţumit? E fericit?
Ei bine, află că există şi
altă cale. Este calea MEDIERII. Du-te la Poliţie
ori la Primărie ori chiar la
Judecătorie. O să ţi se vorbească despre MEDIERE.
Chiar şi avocatul ăla tare
s-ar putea să-ţi spună ceva.
Cel mai bine, totuşi, este
să cauţi un MEDIATOR.
Până să-l găseşti, însă, hai
să-ţi spunem noi câte ceva
despre MEDIERE.
Mai întâi trebuie să ştii
că la MEDIERE vii doar
dacă vrei. Nu te obligă nimeni. Dacă dumneata crezi
că la Tribunal îţi găseşti
dreptatea, du-te acolo. A,

să nu uit; chiar dacă eşti
deja în judecată cu celălalt,
poţi merge şi la MEDIERE, iar dacă vă împăcaţi,
judecătorul pune capăt
procesului. Sigur, pentru
ca MEDIEREA să aibă loc,
trebuie ca şi celălalt să fie
de acord. Normal, nu?
Nu te împiedică nimeni
ca la MEDIERE să vii cu
avocatul sau cu oricine
crezi că te poate ajuta, fratele ori un vecin ori chiar
preotul de la Biserică.
La MEDIERE nu trebuie decât să-ţi urmezi
interesul. Nu uita însă că,
de cele mai multe ori, interesul dumitale este legat de
interesul celuilalt. Aşadar
trebuie ca interesele amândurora să fie satisfăcute.
MEDIATORUL asta face;
vă ajută să înţelegeţi care
vă sunt interesele reale şi
să găsiţi calea de a vi le
satisface deopotrivă.
MEDIERE A î n m o d
obişnuit durează puţin.
De cele mai multe ori, o
singură şedinţă este de
ajuns; foarte rar, dacă lucrurile sunt complicate,
se fac două sau mai multe
întâlniri.
Pentru că durează puţin, nici bani prea mulţi nu
trebuie să dai. MEDIATORII sunt oameni de înţeles!
Hai să vedem cu ce te
alegi de data asta! Şi dumneata şi celălalt obţineţi ce
aţi vrut cu adevărat, deci
amândoi aţi câştigat! Aţi
făcut asta împreună, MEDIATORUL doar v-a asistat. Şi de acum încolo veţi
redeveni rude, vecini ori,
de ce nu, chiar prieteni. Ce
părere ai? Sună bine, nu?
Poate că nu te-am convins. Este normal! Totuşi
nu ocoli calea MEDIERII.
Caută un MEDIATOR. E
uşor de găsit. Ascultă-l!
Şi poate că de data asta vei
înţelege mai bine ce-i cu
MEDIEREA asta, de care
vorbeşte toată lumea. Şi
poate chiar vei merge la
o MEDIERE. Ştii cum se
spune, până nu încerci nu
ştii cum e. Şi poate vei avea
o surpriză plăcută.
Asociaţia MASTER
MEDIATOR Craiova
www.mediereoltenia.ro

Ce probleme pot fi rezolvate
cu ajutorul medierii?
familie

contracte prenupţiale;
dezbateri privind finanţele sau bugetul;
separarea;
divorţul;
custodia copiilor;
afacerea familiei;
dispute dintre părinţi şi copiii adulţi;
probleme comportamentale;

la locul de muncă
discriminare;
hărţuire;
administrarea muncii;
plângeri şi prejudicii.

dispute publice

de mediu;
de utilizare a pământului.

alte dispute

ale asociaţiei de locatari;
contracte de orice natură;
prejudicii personale;
parteneriate;
organizaţii non-profit;
prevenirea violenţei;
medierea victimelor;
conflicte şcolare.
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„Când există pasiune, e greu să laşi
pensula jos din mână“

Constantin Vasile lucrează
în construcţii, în oraşul
Craiova, deşi domeniul
ales nu pare să aibă nicio
legătură cu arta, pictează
de aproape două decenii.
Frumuseţea tablourilor
sale poate fi admirată de
îndată ce treci pragul biroului primarului Gheorghe
Popa. Iubeşte arta şi crede
că o astfel de dragoste nu
are leac. Se întristează însă
când vede că numărul celor ca el este în continuă
scădere.
Reporter: De când aţi
început să pictaţi?
Constantin Vasile: Pasiunea mea pentru artă pot
spune că a existat dintotdeauna. Nici nu ştiu cum ar
fi viaţa mea fără să pictez.
Am început acum aproximativ 20 de ani. Nici nu-mi

vine să cred că a trecut atât
de repede timpul.
Reporter: Ce stil abordaţi pentru realizarea picturilor?
C.V. Stilul clasic. Acest
stil, apărut în secolul XVIII, este considerat stilul
revoluţiei burgheze, fiind
caracterizat de sobrietate,
eleganţă, unitate. Mie îmi
place foarte mult. Peisaje
obişnuiesc să pictez, lucru
pe care probabil îl ştiţi, dacă
aţi văzut tablourile din biroul domnului primar, Gheorghe Popa.
Reporter: Nu am putut
să nu observăm frumuseţea
acelor tablouri. Dar care
este povestea lor, cum au
ajuns ele la domnul primar
în birou?

„Orice operă lipsită
de suflet este seacă şi
nu impresionează cu
nimic“
C.V. Domnul Gheorghe
Popa este un drag prieten
de-al meu pe care îl cunosc
de multă vreme şi căruia, în
semn de respect şi admiraţie, am ţinut să-i ofer câteva
din tablourile mele, împreună cu o parte din sufletul

meu. Spun asta pentru că
orice operă în care nu pui
măcar o bucăţică de suflet,
este lipsită de valoare. Este
seacă şi nu impresionează
prin nimic. Intenţionez totodată să îi mai ofer domnului
primar şi alte câteva tablouri dragi mie, căci dumnealui este unul dintre puţinii
iubitori de artă pe care îi
cunosc.
Reporter: Aveţi vreun
pictor pe care îl admiraţi şi
din stilul căruia dumneavoastră vă inspiraţi?
C.V. Fiecare artist are
ceva deosebit. De la fiecare
există câte ceva de învăţat.
Pictorii noştri români îmi
sunt parcă mai aproape de
suflet. Îi amintesc aici pe
marele Nicolae Grigorescu,
pe pictorul şi graficianul
Nicolae Tonitza.
Reporter: Cât durează
realizarea unui tablou?
C.V. Depinde de dimensiunea tabloului, de inspiraţie
şi de imaginea care va reprezenta acel tablou. Pot să
lucrez câteva ceasuri bune
sau chiar zile în şir. Când
există pasiune, e greu să laşi
pensula jos din mână. Uneori uit să mănânc, să beau
apă. Setea de a picta e mai
mare decât orice. E nevoie
şi de răbdare. Trebuie să ştii
să potriveşti culorile, să dai
contur.
Reporter: Dar aceste tablouri pe care le realizaţi le
vindeţi sau le oferiţi cadou?
C.V. Eu lucrez mai mult
pentru mine. Prea puţine
vând. Când un om mi-e
drag, obişnuiesc să-i fac
cadou un tablou de-al meu.

„Apetitul pentru
artă este în continuă
scădere“
Reporter: Cu cât s-ar
vinde un tablou de-al dumneavoastră?
C.V. Acum, depinde. Iau
în considerare dimensiunea
tabloului, timpul alocat realizării lui, complexitatea
imaginii, când stabilesc un
preţ. Aşadar ,sunt mai multe criterii. Pot să vă spun
un preţ aproximativ: între
100 şi 300-400 de lei. Nu
pot cere un preţ prea mare,
chiar dacă munca e grea. În
zilele noastre, prea puţini
cunosc valoarea artei. Cei
mai mulţi nu dau nici doi

bani pe un tablou şi consideră risipă să investeşti în
artă. E trist pentru un pictor să vadă aceste lucruri.
Apetitul pentru artă este în
continuă scădere.
Reporter: De unde vă
inspiraţi în realizarea picturilor?
C.V. În mare parte mă inspir din natură. Desigur, am
şi câteva albume acasă ale
marilor pictori consacraţi
pe care le răsfoiesc adesea.
Dar, din natură îmi aleg
peisajele cărora urmează să
le dau contur.
Reporter: Spuneaţi că
aţi locuit ceva vreme în
comuna Mischii şi că încă
obişnuiţi să mergeţi la casa
părintească de aici. Sunt
peisaje frumoase în Mischii,
care merită surprinse întrun tablou?
C.V. Sigur că da. Mischii,
ca orice sat românesc, are o
frumuseţe aparte care cucereşte pe loc orice pictor. Sunt
peisaje frumoase, numai
că nu am avut eu vreme să
merg să le pictez. Poate când
mă voi retrage la bătrâneţe
şi voi avea timp, voi face şi
astfel de tablouri desprinse
din natura de aici. Acum
lucrez din imaginaţie. Îmi
închipui cum aş vrea eu să

arate un tablou şi apoi mă
apuc de lucru.
Reporter: Aţi participat
la competiţii sau concursuri
legate de artă?
C.V. Pot spune că nu îmi
plac competiţiile. Am avut
însă câteva expoziţii de-a
lungul vremii. Am expus
tablouri pe la Vidin, Calafat,
Craiova. Chiar şi acum, de
curând, trebuia să organizez o astfel de expoziţie, dar
din păcate timpul nu mi-a
permis şi a trebuit să amân.
Poate la vară.
Reporter: Aveţi copii sau
nepoţi care să moştenească
talentul dumnavoastră?
C.V. Da, una dintre fetele
mele care este plecată în Italia pictează şi ea. Pot spune
că îmi calcă pe urme, deşi
stilurile de abordare a artei
sunt diferite. Eu cu stilul
clasic, ea foloseşte elemente
mai moderne. Eu am cinci
copii care îmi sunt foarte
dragi şi cărora, ca şi mie, le
e dragă arta.
Reporter: Care sunt calităţile necesare unui pictor?
C.V. Din punctul meu de
vedere, un pictor trebuie să
fie înzestrat cu răbdare, să
aibă imaginaţie, putere de
muncă şi să dea dovadă de
originalitate.
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Din dragoste pentru folclor
Nu e om care să fi poposit în Mischii şi să nu fi auzit de ansamblul care umple inimile de bucurie tuturor
locuitorilor din comună. Ba mai mult, chiar dacă nu eşti din sat, tot se întâmplă să fi auzit măcar o dată
de ”Doina Mischiului”, adică de acei copii talentaţi care îmbracă portul popular oltenesc şi care îşi fac
părinţii mândri de fiecare dată când urcă pe scenă.

Publicul îi iubeşte, iar
asta se vede din ropotele de
aplauze primite după fiecare interpretare, după fiecare
dans. Paşii nu sunt deloc
uşori. Trebuie să iubeşti
folclorul, tradiţiile, muzica
populară, ca să poţi juca şi
cânta ca ei.
Înfiinţat din iniţiativa primarului Gheorghe
Popa, ansamblul format
dintr-un grup de 30 copii
participă cu drag la repetiţiile organizate săptămânal
de coregraful lor, Oana
Paciurea. Nu li se pare
deloc că renunţă la timpul
în care ar putea să se joace
sau să iasă cu prietenii.
Pentru ei muzica şi dansul
reprezintă un stil de viaţă.
Luiza Turcu, în vârstă de
doar 10 ani este vedeta din
comună. Vocea şi talentul ei sunt recunoscute şi
dincolo de Mischii. Astfel,
Luiza a obţinut numeroase premii la festivaluri de

muzică uşoară şi populară
precum: ”Plai de cântec
oltenesc”, ”Cântecele Oltului”, ”Cerbul de aur”, ”Mamaia copiilor” şi lista poate
continua. Luiza vorbeşte
cu entuziasm despre ce
înseamnă muzica populară
pentru ea: ”Eu cânt de vreo
câţiva ani, adică de când
aveam doar cinci ani şi nu
mă văd făcând altceva. Am
început cu muzică uşoară
de la patru ani şi am continuat cu muzică populară.
Pentru mine muzica populară înseamnă jumătate
din viaţă. Reprezintă foarte
mult pentru că eu trebuie
să cânt. Cred că asta este
vocaţia mea, asta simt eu că
trebuie să fac mai departe.
Voi continua cu singuranţă
şi voi urma şi o facultate
de specialitate în domeniu.
Cum unii oameni se pricep
să facă din cuvinte simple
poezii, eu ştiu să transform
nişte simple note muzicale

în sunete pentru oameni.
Colegii mei mă susţin şi îmi
zic mereu că nu trebuie să
ma las bătută şi trebuie să
continui orice ar fi. Toată
lumea mi-a spus că trebuie
să muncesc. Mă încurajează spunându-mi că pot şi că
trebuie să continui ceea ce
am început. Mama este şi
ea mereu alături de mine şi
mă susţine. Îmi dă curaj să
urc pe scenă şi să fiu o stea.”
Luiza spune că nu s-ar
dercurca fără ajutorul oferit
de coregraful ansamblului:
”Anul acesta a fost un an
foarte frumos în care am învăţat dansuri noi şi am avut
ţinute diferite. Mi se pare că
şi Ziua comunei este din ce
în ce mai bine organizată.
M-am pregătit timp de un
an pentru acest eveniment,
ceea ce a însemnat multă
muncă depusă împreună
cu restul colegilor din ansamblu şi îi multumesc
coregrafului nostru Oana

Paciurea pentru ce face ea
pentru noi şi pentru ce va
face în continuare.”
La rândul ei, Oana
Paciurea vorbeşte cu drag
despre ce înseamnă pentru
ea micuţii pe care îi coordonează şi alături de care
petrece ore în şir repetând
pentru spectacole, pentru
ca totul să fie perfect. “În ansamblul Doina Mischiului
avem 30 de copii împărţiţi
pe două categorii de vârste:
trupă de juniori, de la patru
ani până la clasa întâi, şi
două fete de liceu. Este destul de greu să-i coordonez,
dar având în vedere că avem
în spate timp, experienţă,
respectiv patru ani de zile,
pot spune că ne-am descurcat şi deja merge totul bine.
În ciuda faptului că sunt
foarte puţine concursuri de
dans, avem destul de multe
premii la activ. Chiar iarna
trecută am fost la concursul
“Gala cântecelor de iarnă“,

în Craiova şi am obţinut cu
cei mari din trupă, locul I
şi cu cei mici, locul II. Pentru a putea face parte din
ansamblu îţi trebuie în primul rând seriozitate şi apoi
ureche muzicală. Trebuie să
ai talent şi să-ţi placă acest
lucru. Aşteptăm toţi copiii
să vină în ansamblul nostru. Am vrea să avem copii
şi din afara comunei, cum
ar fi Craiova, spre exemplu. Noi suntem deschişi şi
aşteptăm cu mare drag pe
oricine doreşte să-şi pună
în evidenţă latura artistică
şi oricine iubeşte folclorul.
De exemplu, sunt două-trei
fetiţe care fac naveta la Mischii ca să vină la repetiţiile
care sunt o dată, de două
ori pe săptămână. Pentru
spectacolul de Ziua comunei ne-am pregătit în fiecare
zi ca să iasă totul bine. Am
pregătit dansuri şi cântece
olteneşti pe gustul tuturor
oamenilor.”
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Mischiul a sărbătorit cu foc de arti
Când iarba e de-un verde crud, câmpul e pictat de florile de rapiţă în galben, iar norii lasă cerul să respire, un lucru e cert: Mischiul va îmbrăca straie de sărbătoare. Anul acesta, la doar
patru zile după sărbătorirea Sfântului Gheorghe, comuna Mischii, situată la aproape 10 km
de Craiova, a sărbătorit pentru al cincilea an la rând ziua comunei, devenită deja tradiţie.

Primarul Ghorghe
Popa a organizat o petrecere cu interpreţi de seamă ai muzicii populare
pentru a aduce în rândul
locuitorilor din Mischii
cântecul şi voia bună.
Evenimentul a avut loc
la Baza Sportivă din comună şi a început puţin
după ora prânzului.
Încă de la început,
ziua de 27 aprilie se
anunţa a fi una cu adevărat specială. Soarele
a încălzit chipurile mischienilor care se adunaseră cu mic cu mare să
privească spectacolul
de anul acesta. Niciun
nor nu a îndrăznit să
strice pofta de petrecere
a sătenilor, deşi în zilele
trecute vremea fusese
cu adevărat posomorâtă.
Şi aşa cum cerul a decis
să lase deoparte norii
grei şi plini de mâhnire, la fel şi lupta pentru campania electorală
abia începută a fost lăsată deoparte. Ziua Mischiiului a fost dedicată
întru totul locuitorilor

comunei, iar culoarea
şi convingerile politice
au fost pentru câteva
momente uitate. Acest
lucru a fost demonstrat
şi de faptul că pe scena
amplasată au urcat, pe
lângă artişti consacraţi,
şi primari din comunele din împrejurimi,
deputaţi sau potenţiali
europarlamentari. Cu
toţii au ţinut să le ureze
locuitorilor din Mischii
toate cele bune şi multă

sănătate pentru a se putea bucura de un an cu
împliniri.
De la petrecere nu
au putut lipsi micii la
grătar, viţelul la proţap,
vata pe băţ sau floricelele de porumb. Într-un
cuvânt, toate ingredientele pentru ca oamenii să
se simtă foarte bine şi să
sărbătorească pe măsură. Măsuţele din lemn
cioplit erau ocupate de
sătenii care se înfruptau

din bucatele alese: ”Nicăieri nu au micii gust ca
la noi, la Mischii” a spus
nea Ion, potrivindu-şi
pălăria. Bucuria copiiilor se vedea în zâmbetele
pe care aceştia le aveau
de fiecare dată când zăreau topoganul colorat
uriaş, amplasat undeva
mai departe de scenă.
Prichindeii nu au vrut
să-şi lase deloc părinţii
să plece acasă, căci doar
o dată pe an se pot bucura în Mischii de un astfel
de topogan. Ochii mari
şi strălucitori ai micuţilor, precum şi promisiunile că vor lua numai
note mari la şcoală şi
că vor fi foarte cuminţi,
i-au convins pe părinţi
să renunţe la câţiva lei
din buzunar şi să cumpere baloane colorate
sau jucării haioase.
Ansamblul „Doina
Mischiului” a fost una
dintre atracţiile principale ale evenimentului. Îmbrăcaţi în straie
tradiţionale, copiii din
ansamblu au încântat

privirile curioşilor care
veniseră să-i privească
şi au umplut de mândrie
şi bucurie inimile părinţilor şi bunicilor, care îi
aplaudau cât îi ţineau
palmele, din public. Atmosfera de sărbătoare
a fost întreţinută apoi
de nume cunoscute ale
folclorului românesc
precum: Sanda Argint,
Olguţa Berbec, Maria
Rotaru, Vasile Ciobanu,
Cornel Cojocaru. Aceştia au pregătit cântece
olteneşti, dar şi din alte
zone ale ţării, îndemnându-i pe oameni la
joc. Şi astfel, s-a încins
o horă mare, în care s-a
prins şi primarul Gheorghe Popa, la un moment
dat, din dorinţa de a fi
alături de cei pe care
îi consideră mai mult
decât prieteni. Şi hora
a ţinut ore-n şir, fără ca
oamenii să-şi dea seama
că apusul era aproape.
Nu au lipsit nici oaspeţi de seamă, precum
Taraful „Păducel“ din
Gorj şi Ansamblul din
Pieleşti. Alegerea interpreţilor s-a realizat,
aşa cum a precizat şi
primarul, cu mare grijă
şi nu e deloc de mirare
că atunci când li s-a cerut să aleagă un favorit,
oamenii nu s-au putut
rezuma doar la un singur nume. ”Întotdeauna
încercăm să aducem un
interpret de marcă şi
pentru că nu tot timpul
ne permite bugetul, am
căutat artişti pe care
să ni-i putem permite.
Dacă până acum i-am
avut invitaţi pe Enceanu, Mâţu Stoian, Jeni
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ficii a V-a ediţie a Zilei Comunei
Nicolau, de la an la an
trebuie să-i diversificăm
pentru că dorinţa noastră este să vedem cât mai
mulţi, pentru a fi pe placul tuturor. Spectacolul
nu a necesitat cheltuieli
multe, ne-am limitat
în funcţie de buget. La
anul poate vom reuşi
să aducem şi mai multe
nume sonore pe scena
din Mischii. Mândria
mea este că întotdeauna
se deschide spectacolul
cu ansamblul nostru,
ansamblul Doina Mischiului care este înfiinţat
la iniţiativa mea şi care
se bucură de îndrăgirea
publicului. Atâta timp
cât eu voi fi primar, promit că acest ansamblu
se va bucura de acelaşi
succes ca până acum. Eu
consider că este important să le dai copiilor şi
altceva de făcut, o activitate educativ- culturală,
de exemplu, având în
vedere că în ziua de azi
nu se mai citesc cărţi.
Este bine ca acei copii să
urce pe scenă, să capete
exerienţă, să călătorească. Merg la festivaluri,
câştigă premii. Acum, în
mai, vor merge la Târgul
Cărbuneşti şi la zilele Călăraşiului. Pentru
mine sunt o mândrie.
Organizarea nu a presupus foarte multe eforturi, nici de timp şi nici
financiare. A durat cam
o săptămână, în care am
pregătit locul pentru
spectacol, cu tot ceea ce
înseamnă amenajare şi
primirea soliştilor.”
Sărbătorirea Zilei
comunei Mischii a ţinut
până seara târziu şi s-a
încheiat cu un spectaculos foc de artificii. Şi
oamenii din Mischii ar fi
vrut ca petrecerea să mai
ţină mult şi bine. Acum
aşteaptă cu nerăbdare
următoarea petrecere

care să cinstească ziua
comunei. După ce a urcat pe scenă, interpreta
Zorina Bălan a împărtăşit impresiile ei legate
de întregul eveniment:
”Este pentru prima oară
când urc pe scena de la

şi cu sufletul curat. Am
întâlnit priviri calde şi
dornice de petrecere şi
de muzică adevărată,
românească. Mi-a plăcut foarte mult . Pentru
acest eveniment am făcut un colaj: am ales cân-

aleşi în primul rând de
Dumnezeu şi mai apoi
de ceilalţi oameni.”
Întrebat cum de s-a
gândit la o astfel de petrecere şi ce a presupus
organizarea întregului
eveniment, Gheorghe

Mischii şi am venit cu
mare drag la invitaţia
domnul primar, Gheorghe Popa şi la invitaţia
domnului Nelu Şerban
şi am să revin de fiecare
dată cu drag aici. Cred
că publicul din comună este un public ales,
dornic şi consumator
de folclor adevărat. Mă
bucur că am venit şi am
găsit oamenii aşa veseli

tece din câteva zone ale
ţării pentru că am vrut
să aduc parfumul şi din
celelalte regiuni precum
Sibiul, Ardealul, Moldova. Oamenii au părut
încântaţi. Nu au lipsit
nici cântecele olteneşti.
Domnul primar este un
om bun şi dacă Dumnezeu l-a ales să fie primar,
înseamnă că aşa a fost să
fie. Oamenii buni sunt

Popa a declarat: ”Ideea
mi-a venit la sugestia
unor oameni apropiaţi
mie şi văzând că unii
locuitori ai comunei au
posibilităţi materiale
reduse şi, astfel, nu au
timp şi bani să meargă
la un spectacol, să vadă
un solist de marcă. Este
firesc că ei sunt preocupaţi tot timpul să muncească şi să-şi câştige

existenţa ce din an în an
devine mult mai greu
de dobândit. Astfel, eu
am considerat că este
bine să aducem acest
spectacol la ei acasă. În
loc să meargă la Craiova
să-l vadă, să cheltuiască
banii pe care i-ar putea da pe mâncare, am
preferat să aducem noi
atmosfera de spectacol
şi petrecere la ei. Când
am preluat mandatul,
aceasta a fost şi una dintre promisiunile mele
pe care am şi îndeplinito. Mi-am dorit să organizăm în fiecare an o zi
a comunei, o zi în care
oamenii să se bucure de
muzică, de atmosferă,
de voie bună. În acest
an, precum şi în ceilaţi,
am avut negustori ambulanţi şi jocuri distractive pentru copii. Foarte
mulţi dintre aceştia s-au
bucurat pentru că, din
păcate, astfel de jocuri
nu se găsesc decât la
oraş. Numai drumul
până acolo ar costa câteva sute de lei, pe când,
cu mult mai puţini bani,
ei pot să beneficieze de
jocurile acelea şi de gustări, aici, la ei acasă. Nu
au lipsit nici grătarele
cu mici, bere, sucuri şi
alte produse. Eu zic că
este un lucru bun ca o
singură zi să fie numai
şi numai a lor. De aceea, în această zi nici nu
am făcut politică, deşi
sărbătoarea comunei a
picat în plină campanie
electorală. Noi i-am rugat pe toţi membrii şi
simpatizanţii partidelor
politice să nu împartă
pliante şi să nu promoveze partidul din care
provin şi să-i lase pe
oameni să se bucure.
Şi eu am căutat să fiu
cât mai puţin prezent şi
i-am lăsat pe oameni să
se distreze.”
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Planuri frumoase pen
„Cel care face greşeşte, cel care nu greşeşte niciodată însemnă că nu a făcut nimic, niciodată.” spune Gheorghe Popa, primarul din comuna Mischii.
nu a depins de primărie,
ci de constructorii care nu
au putut să-şi desfăşoare
activitatea aşa cum trebuia,
conform graficului de execuţie. Noi anul acesta promitem
să finalizăm acest proiect,
iar până acum sunt aproximativ 6,5 kilometri pietruiţi
cu piatră spartă pe toată
lungimea. Mai trebuie doar
turnat stratul de asfalt. Până
în vară, respectiv în luna
iulie, toate aceste lucruri vor
fi finalizate.

Căminul cultural este
foarte mare, poate cel
mai mare din judeţ

Drept urmare, edilul doreşte să facă o trecere în
revistă a tuturor realizărilor
sale de până acum, precum
şi a celor care nu au putut fi
duse la bun sfârşit. Se ghidează după principiul „ţară
fără democraţie nu există”
şi lasă locuitorii din Mischii
să judece dacă rolul său în
calitate de bun primar a
fost îndeplinit. Chiar dacă
problemele sunt multe şi
fondurile pentru rezolvarea
lor sunt adesea insuficiente,
primarul nu se lasă niciodată bătut şi face tot ce-i stă
în putinţă pentru Mischii,
pentru oamenii care-i sunt
atât de dragi. Om credincios
din fire, lucru dovedit şi de
icoanele pe care le păstrează
cu sfinţenie pe biroul său,
Gheorghe Popa crede că toate proiectele pe care le are
în plan pentru anul 2014 se
vor realiza şi cu ajutorul lui
Dumnezeu. Şi este perfecţionist! Nu renunţă niciodată la
ceea ce şi-a propus. Vrea ca
oamenii din Mischii să aibă
condiţiile celor care locuiesc
în oraş şi încercă mereu să
asigure liniştea, siguranţa şi
bunăstarea cetăţenilor săi.
Reporter: Este primul
număr al ziarului „Realitatea
Mischiului” din 2014 şi am

vrea să ştim care sunt planurile dumneavoastră pentru
acest an?
Gheorghe Popa: Şi anul
acesta, ca în fiecare an, sunt
multe proiecte de realizat.
Nici nu ştiu cu ce să încep
mai întâi. După părerea mea,
toate sunt foarte importante
pentru că îi afectează direct
pe locuitorii din comună.
Şi anul acesta promit că voi
face tot ce-mi stă în putinţă
ca toate aceste proiecte să
fie duse la bun sfârşit. Mai
întâi de toate, aş vrea să precizez că, spre deosebire de
alţi colegi-primari din alte
comune, consider că nu trebuie să aşteptăm ca banii să
vină doar de la Guvern.Sunt
fonduri europene care pot
fi accesate şi datorită lor se
poate dezvolta şi o comună
precum Mischii care nu are
un buget local suficient. Noi
am accesat cât mai multe
proiecte europene şi avem de
gând să luăm în considerare
şi altele pentru dezvoltarea
Mischii-ului.
Reporter: Ce proiecte
aveţi mai exact în plan?
G.P: Aş vrea să vă prezint
câteva proiecte care au mai
fost discutate şi să vă spun
în ce stadiu se află ele acum.
Este vorba despre măsura

125, respectiv modernizarea
şi exploatarea drumurilor
agricole. A fost un proiect pe
care l-am putut accesa, un
proiect despre drumurile
care sunt paralele cu cele
judeţene. Cum spuneam,
nu am stat să aşteptăm bani
de la Guvern, ci am apelat
la fondurile europene. În
momentul acesta proiectul
este în desfăşurare chiar
dacă trebuia să fie terminat
de anul trecut. Acest lucru

Reporter: Dar ce s-a întâmplat cu proiectul privind
căminul cultural?
G.P: Un alt proiect început tot din fonduri europene
este consolidarea şi reabilitarea căminului cultural,
unul foarte mare, poate chiar
cel mai mare din judeţ, fiind
amplasat în centrul comunei. Aceasta era într-o stare
foarte gravă de degradare,
pereţii erau crăpaţi, tavanul
nu mai exista, ceea ce ducea
la un pericol mare de prăbuşire. La ora actuală, la acest
cămin s-a început lucrarea,
iar firma care a fost selectată
este o firmă ce lucrează foarte
bine şi într-un ritm rapid.
Căminul este pe jumătate
terminat, deşi termenul maxim de finalizare al lucrării
este în toamna acestui an. Pe
lângă reabilitarea lui, se va

amenaja şi un spaţiu verde
cu împrejmuiri. Căminul
cultural din Mischii va fi dotat cu centrală termică şi pot
spune că deja există amplasat
contorul de gaze. Acesta va
avea încălzire în totalitate,
iar biblioteca se va muta şi va
avea chiar şi un biblionet. Va
fi permis accesul la internet şi
totul va fi foarte modern. Toţi
cei care nu au internet acasă
pot să beneficieze gratuit la
bibliotecă de aceste servicii.
Modernizarea va consta şi
în aducerea unei aparaturi
de audiţie şi a unui mobilier
nou. Vechea arhitectură va
rămâne neschimbată. Noi
nu am modificat nimic, decât
l-am modernizat şi l-am făcut
funcţionabil pentru cetăţeni.
Noi sperăm ca de Crăciun
să avem şi un eveniment la
centrul cultural şi să-l inaugurăm cu un spectacol al copiilor din Ansamblul „Doina
Mischiului”, unde ne dorim
să vină şi Moş Crăciun pentru aceşti copii minunaţi care
ne încântă de fiecare dată.
Am dori să avem şi sponsori
care să le ofere acestor tineri
talentaţi cadouri, pentru că ei
reprezintă viitorul comunei
şi orice premiu este o încurajare şi un pas înainte.
Reporter: Spuneaţi la
un moment dat ceva despre
un parc fotovoltaic. Mai este
acest proiect valabil?
G.P: Da, este un alt proiect pe care l-am început
mai demult şi o să-l finalizăm anul acesta. Construc-
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tru Mischii şi în 2014
ţia unui parc fotovoltaic, al
cărui contract este semnat în
2013, trebuia să fie finalizat
până acum. Acest lucru nu
a fost posibil din cauza unor
oameni care nu şi-au făcut
treaba bine şi care ne-au pus
beţe-n roate. Prin urmare,
acest proiect are o întârziere.
S-a schimbat echipa de management în totalitate pentru
că ceilalţi nu au respectat
termenul propus în contract.
Noi promitem că o să apară
acest proiect pe Sistemul
electronic de achiziţii publice
(SEAP) unde va fi o licitaţie şi
până în toamnă sperăm să realizăm tot ce ne-am propus.
Acest parc fotovoltaic produce curent pentru trei comune:
Mischii, Vulpeni şi Şimnicul
de Sus, ceea ce reprezintă tot
ce înseamnă curentul pentru
iluminat public, şcoli şi alte
instituţii publice. În acest
caz, noi am economisi foarte
mulţi bani pe care i-am putea
investi în alte proiecte. Eu ţin
foarte mult la acest proiect,
care este şi el tot din fonduri
europene. Primăria a contribuit cu doar 2% din totalul de
cheltuieli.

Pentru nefinalizarea
proiectului cu pădurea
sunt vinovaţi cei de la
consiliul judeţean”
Reporter: Este binecunoscut faptul că Primăria din
Mischii sprijină activităţile
ecologice. Aveţi şi un astfel
de proiect anul acesta?
G.P: Următorul proiect
pe care vreau să-l amintesc
oamenilor, pentru că este important, deşi adversarii mei
politici au decis să îl critice
este proiectul de împădurire
a 110 hectare. Este un proiect
demarat de Primăria Mischii
împreună cu Ministerul Mediului. Însă vreau să le spun
tuturor oamenilor că, din
păcate, licitaţia pentru acest
proiect nu a fost făcută de
primărie. Doar proiectarea a
fost făcută de noi. Contractul
a fost şi el făcut tot de noi,
dar din nefericire licitaţia a
fost organizată de consiliul
judeţean. Ei au selectat firma
participantă şi tot ei aveau
obligaţia să asigure finanţarea acestui proiect. Eu mi-aş
fi dorit ca această licitaţie să
fie realizată de către primărie
pentru că noi aveam interesul să facem acea pădure
fiindcă eram befeniciarii ei
şi am fi fost mult mai atenţi
în alegerea firmei care să facă
acea execuţie. Proiectul a fost

aşadar câştigat de o firmă ce
n-a avut experienţă şi putere
financiară să execute acea
lucrare. A avut şi ghinionul,
ce-i drept, să nimerească doi
ani de secetă. Consiliul Judeţean nu a făcut demersurile
necesare pentru despăgubiri
în urma calamităţilor şi,
prin urmare, firma a intrat
în faliment. Aşa că, pentru
nefinalizarea proiectului cu
pădurea, eu consider că cei
care sunt responsabili şi vinovaţi sunt cei de la Consiliul
Judeţean şi poate Ministerul
Mediului, din cauza legislaţiei care era în momentul acela
în vigoare şi care a permis
ca licitaţia să se facă de către
ei şi nu de noi, de primărie.
Pe noi ne interesează acest
proiect, spre deosebire de
Consiliul Judeţean, pentru că
reprezintă viitorul. Această
pădure o lăsăm moştenire
copiilor şi nepoţilor noştri.
Este binecunoscut faptul
că în timp apar fel şi fel de
probleme cu terenul pentru
că peste tot se defrişează, iar
natura suferă. Noi voiam să
oprim alunecările de teren
care apar din cauza aceasta.
Am făcut sesizări la Consiliul
Judeţean şi către Ministerul
Mediului, iar în cazul în
care nu se va rezolva această
problemă, vom face plângere
la organele competente care
pot să facă dreptate. Aici s-au
cheltuit nişte bani şi totuşi
este păcat ca locuitorii să nu
vadă rezultatele. Chiar îmi
doresc ca acest proiect să
devină realitate. În numărul
viitor al ziarului promit că
vom prezenta ce s-a întâmplat cu acesta şi sperăm să
oferim cetăţenilor veştile cele
mai bune.
Reporter: Dar cu asfaltarea străzilor din Mischii cum
rămâne?
G.P: O altă promisiune
de-a mea şi care acum pot
să spun că s-a materializat este începerea asfaltării
străzilor din comună. Dacă
pâna acum era o promisiune, acum pot spune că
există un contract semnat
tot prin fonduri europene,
valoarea lui fiind estimată
la 150 de mii de euro. Aceşti
bani sunt obţinuţi printr-un
gal (grup de acţiune locală)
denumit Amaradia Jiu. În
acest moment, contractul
este semnat. Dar când a fost
publicat caietul de sarcini,
din păcate, s-a constatat că
proiectantul a făcut câteva
greşeli în ceea ce priveşte redactarea proiectului privind

asfaltarea străzilor. Prin urmare, proiectul a fost retras
de pe SEAP, respectiv site-ul
unde se fac licitaţii pentru
proiecte şi oricine doreşte
poate să vină cu propuneri
pentru realizarea lucrărilor.
După retragere, proiectantul şi-a reparat greşeala, iar
noi credem că la sfârşitul
acestei luni, el va fi din nou
pe SEAP pentru licitaţie, iar
până în toamnă, cel târziu, o
să fie finalizat. Întotdeauna
problemele nu au venit de
la noi, ci din partea constructorilor. Stăzile care vor
beneficia de asfaltare sunt:
Strada Boiereştilor, strada Podului şi strada Cepoi.
După finalizarea acestor trei
străzi putem accesa fonduri
şi pentru celelalte. Eu aş vrea
următoarea stradă să fie Urecheşti, o stradă cu întindere
mare, apoi strada Conacului
şi strada Trăşcan să fie luate
în primul val de asfaltare.
Aceste străzi servesc foarte
multe gospodării, dar sunt
şi străzi care au probleme, de
aceea noi încercăm să fie bine
pentru toată lumea în ceea ce
priveşte circulaţia.

Toată lumea o să-şi
primească cadastrul
gratuit
Reporter: Despre cadastrul gratuit ce ne puteţi
spune?
G.P: Este un proiect pe
care l-am început acum doi
ani şi care în prezent şi-a
găsit finalitatea. A fost un
proiect realizat împreună cu
Banca Mondială la început,
iar acum este finanţat de
către Guvern. Vreau să le
amintesc tuturor că licitaţia

nu a fost făcută nici de data
aceasta de către primărie,ci
a fost licitaţie internaţională
făcută la Bucureşti de Ministerul Agriculturii din acel an.
Acolo au participat foarte
multe firme, proiectul a fost
câştigat de una dintre ele, iar
primăria nu este implicată
în niciun fel în organizarea
licitaţiei, este doar direct beneficiar. Ar trebui să vedem
partea plină a paharului:
comuna Mischii este prima
care are cadastrul gratuit
intravilan şi extravilan şi
eu cred că acest lucru reprezintă un avantaj destul de
mare. Acest cadastru a avut
ca termene de contestaţie 10
martie-8 aprilie, termen în
care cetăţenii din comună
puteau să vină la primărie
să-şi vadă terenurile aşa
cum au fost ele poziţionate
de firma de cadastru. Puteau
să facă contestaţie acolo unde
observau diferenţa între ce
aveau ei şi ce era în realitate.
Cadastrul a devenit prin
lege necesar şi obligatoriu.
Comisia care primeşte acele
contestaţii este formată din
reprezentanţi ai primăriei
şi ai OCP-ului. Urmează să
fie scrise primele cadastre,
sperăm noi că la începutul lui
august. Ele vor fi înmânate
la primărie, iar oamenii vor
fi chemaţi în măsura în care
acele cadastre vor fi gata.
Vreau să le spun oamenilor
că cei care nu s-au prezentat
în perioada de contestaţie
menţionată anterior o să
primească şi ei cadastrul.
Aşadar, toată lumea o să-şi
primească cadastrul până
la urmă, singura diferenţă
este că cei care au venit în
acea perioadă menţionată au

putut să-şi vadă poziţionat
terenul şi suprafaţa. Prima
oară, aşa cum este normal,
se vor da cadastre celor care
nu au avut probleme până
acum. Titlurile de proprietate trebuie să fie scrise. Nu
s-au scris pană acum pentru
că acea comisie judeţeană a
fost dizolvată şi, prin urmare,
nu mai scria titluri, iar nouă
ni s-a interzis să le scriem
până în momentul în care
s-a finalizat acest cadastru
gratuit.
Reporter: Cum staţi cu
canalele de coastă?
G.P: Un proiect la care lucrez acum este un proiect de
aproximativ 1 milion de euro
care presupune betonarea
canalelor de coastă care ne
fac foarte multe probleme
atunci când plouă mai mult.
Practic, prin acest proiect,
toate canalele de coastă, indiferent că sunt în proprietate
publică sau privată, unde se
cere acceptul proprietarului,
o să fie dimensionate şi betonate astfel încât să nu mai
existe pericol de inundaţii. O
să aducem mai multe detalii
cu privire la acest proiect în
numărul următor. Tot ce vă
pot spune acum este faptul
că cea mai mare prioritate
o acordăm satelor din Motoci şi Urecheşti, acolo unde
sunt cele mai mari probleme
atunci când plouă.

Fiecare gospodărie o
să fie dotată cu pubele
pentru colectarea
gunoiului
Reporter: Ce se întâmplă
cu deşeurile din Mischii şi cu
proiectul de canalizare?
G.P: Anul trecut exista

9

10

interviu

Realitatea
Mischiului
Mai 2014

o firmă care colecta aceste
deşeuri, dar din cauza numărului foarte mic de oameni
înscrişi, firma s-a retras din
toate localităţile. Practic, nu
mai există firme private care
să colecteze. Mai sunt doar
în oraşe foarte mari astfel de
firme pentru că se raportează
mereu la numărul oamenilor.
Consiliul Judeţean primise
un masterplan pentru deşeuri, care se presupune că
până la sfârşitul anului va
fi gata, ceea ce înseamnă că
Mischii o să fie dotat cu pubele, fiecare gospodărie o să
aibă una, urmând ca apoi să
fie colectat în sistem centralizat. Vreau ca oamenii să ştie
că eu îmi doresc foarte mult
acest lucu şi să fie realizat cât
mai repede pentru că igiena
reprezintă un punct important pentru viaţa oricărui
locuitor din Mischii. Acest
lucru nu ţine doar de administraţia locală, ci depinde
de administraţia judeţeană.
Un alt masterplan este cel de
apă şi canalizare. Prima parte
a planului, respectiv canalizarea, a fost îndreptată către
comunele mari precum Poiana Mare, Calafat, Călăraşi, iar
acum, în a doua parte, urmăm
şi noi împreună cu Gherceşti,
Pieleşti. Noi aşteptăm finanţare de la Consiliul Judeţean.
Momentan, proiectul este în
stadiul de întocmire a studiului de fezabilitate. Cei de la
consiliu au promis că lucrările
la canalizare vor începe anul
viitor sau cel târziu în 2016.
Reporter: Văd că urmăriţi
să le oferiţi locuitorilor din
Mischii cele mai bune condiţii
de locuit. Ce le mai lipseşte
acestora pentru a se apropia
de traiul unui orăşean?
G.P: Aş vrea să mai vorbesc despre un alt proiect
pe care vreau sa-l accesez şi
anume acela de a introduce
apă curentă în satele Călineşti şi Gogoşeşti, sate care
au pânza freatică la mare
adâncime. Nu am uitat de ele,
dar din păcate fiind numărul
populaţiei redus, pentru că
acolo locuiesc foarte mulţi
oameni cu buletine de oraş,
noi nu putem să ne raportăm la numărul adevărat al
locuitorilor, ci la cel care se
regăseşte în acte. Atunci când
accesezi un proiect trebuie
să justifici viabilitatea lui şi
scopul acestui proiect. Drept
urmare eşti întrebat de numărul de locuitori. Nu poţi
spune, spre exemplu, că ai
nevoie de şapte kilometri de
reţea de apă raportată la 80
de persoane. Eu sper să reuşim până la urmă să ducem
la bun sfârşit şi acest proiect.
În satele menţionate mai sus,
am început deja pietruirea,
am făcut depozit de beton

spart pentru că este singurul
care se poate pune. Vom face
şi corecţia drumurilor din
înteriorul satului.
Mai există un proiect privind reabilitarea unui drum
comunal, care face legătura
între Craiova şi Mischii, dar
momentan este doar un plan
şi vom reveni cu detalii mai
multe în numărul viitor al
ziarului. În ceea ce priveşte
problema gazelor pe satele
Motoci şi Urecheşti, avem
extindere un kilometru, iar
noi am fi vrut trei kilometri.
Din cauza birocraţiei şi a firmei care a încercat să dubleze
preţul de cost pe care noi nu
ni-l permitem momentan,
am întâmpinat probleme. Noi
dorim să facem mai multe
lucruri de calitate şi să chibzuim banii. Trebuie mereu să
ai grijă cum repartizezi aceste
cheltuieli. Perioada prevăzută
în contractul de execuţie a
proiectului a expirat şi a fost
nevoie să facem mai multe
drumuri la Bucureşti, la furnizorul de gaze, respectiv Distrigaz, unde am purtat discuţii
în urma cărora am realizat alt
contract în trei etape. Cei trei
kilomentri s-au împărţit pe
trei ani de execuţie, adică un
kilometru pe an. Un astfel de
kilometru costă foarte mult,
aproximativ trei miliarde de
lei fară TVA. Eu sunt convins că anul acesta vom face
primul kilometru. Începutul
este mai greu, dar după aceea
lucrurile o să meargă de la
sine şi peste trei ani o sa finalizăm acest proiect pe care ni
l-am propus.

Când am preluat
mandatul erau doar
două puţuri de apă
Reporter: Mai aveţi vre-

un proiect despre care aţi
vrea să ne vorbiţi?
G.P: Sunt foarte multe
lucruri de făcut în comună,
eu ştiu toate aceste lucruri
şi am dovedit că până acum
suntem în grafic. Menţionez
că şi şcolile sunt reabilitate,
la fel şi bisericile, cu excepţia
celei de la Motoci care sper să
fie reabilitată cât mai curând.
Sunt cinci poduri refăcute
până acum şi au mai rămas
două de reabilitat. Anul acesta am rezolvat şi problema
apei. Spre exemplu, vara
trecută, am avut probleme
cu apa, nu era suficientă.
Când am preluat mandatul
erau două puţuri cu apă,
care nu au fost bine gândite
şi care au fost făcute la prima
pânză freatică. Unul chiar s-a
astupat. Din fericire, toate
aceste lucruri s-au petrecut
în perioada de garanţie. L-am
refăcut la peste 70 de metri,
ţinând cont că el se află întro vale şi este la a doua pânză
freatică. Între timp, s-au mai
făcut încă două, iar chiar
anul acesta încă unul. Prin
urmare, avem cinci în total,
funcţionale . Apa este foarte
bună, are toate avizele de la
Direcţia Sanitar-Veterinară
şi sperăm să acoperim tot necesarul de apă. Aproximativ
70% din populaţie este racordată la apă, ceea ce înseamnă
un pas înainte pentru noi.
Asta înseamna aproape 600
de gospodării branşate la
sistemul de apă. Anul acesta,
mai avem pe listă şi Planul
Urbanistic General (PUG) în
care se actualizează tot intravilanul. El a expirat în 2007,
a fost prelungit în fiecare an
de consiliu, dar începând din
acest an nu mai poate fi prelungit. Sperăm să terminăm
acest PUG pentru terenurile

intravilane şi să stabilim
unde se pot construi şi zonele
industriale din comună.
Reporter: Cât de greu
este să duci la bun sfârşit
atâtea proiecte?
G.P: Toate aceste lucruri
se realizează prin muncă multă şi prin răbdare. Îmi doresc
foarte mult să las ceva în urma
mea. Consider că nu trebuie
să treci prin viaţă şi să nu faci
nimic productiv, nu trebuie
să iroseşti timpul pe care-l ai.
Omul îşi dovedeşte utilitatea
prin ceea ce face şi prin ceea ce
rămâne în urma lui. Obligaţia
unui primar este să le asigure
oamenilor condiţii cât mai
bune, aproape la fel de bune
ca cele din oraş, mai ales că
suntem aproape de Craiova
şi este normal ca oamenii să
beneficieze de modernizare:
infrastructură, utilităţi etc.
Eu sper ca în următorii ani să
terminam acest capitol, acela
de construire şi de reabilitare
şi oamenii să se bucure de
ceea ce am făcut prentru ei.

Cetăţeni, ajutaţi
comuna să evolueze!
Reporter: Aveţi vreun
regret?
G.P: O durere mare a administraţiei locale despre
care s-a mai discutat şi în
trecut este legată de acele
persoane care locuiesc fără
forme legale pe raza comunei Mischii. Aceste persoane
trebuie să reţină că de fiecare
dată când se împart banii,
la sfârşit de an, se dau după
o formulă care rezultă din
gradul de colectare, la care
noi stăm foarte bine şi este
aproape de 100%, care se
înmulţeşte cu numărul de
locuitori. Una este să iei în
calcul 1900 de oameni şi

alta este să iei mai puţin. Am
observat că unele persoane
chiar au înţeles că aceste
buletine de Mischii sunt în
beneficiul lor şi că pot să aibă
condiţii cât mai bune. Dar noi
vrem ca toată lumea să înteleagă mesajul şi să aibă toţi
buletine corespunzătoare.
Eu cred că mai sunt 500600 de persoane care încă au
domiciliul în oraş şi care sper
să-şi treacă cât mai curând
domiciliul în comuna Mischii. Explicaţia este simplă:
atunci când se accesează un
proiect, eu sunt întrebat câţi
oameni beneficiază de acesta
şi una este să cer aprobarea
pentru 1900, şi alta e să cer
acordarea proiectului pentru
2500 de oameni. Iar dacă numărul acestora se va înmulţi
şi se va ajunge la 2500, fără
buletine de Mischii, condiţiile vor rămâne limitate la
cei 1900 înregistraţi. Încă o
dată, vă rog, dragi cetăţeni ai
comunei, să ne daţi o mână
de ajutor şi să vă faceţi buletine de Mischii pentru că nu
contează câte proprietăţi ai,
ci unde locuieşti zi de zi. Este
păcat pentru că aceasta este
o comună foarte dezvoltată,
avem şcoli bune, grădiniţe,
educatori, profesori buni,
iar condiţiile sunt din ce în
ce mai bune. Noi vrem să-i
ajutăm pe oameni să aibă un
trai cât mai bun, dar depinde
foarte mult şi de dorinţa acestora de a progresa. Ajutaţi
comuna să evolueze! Un bun
primar este cel care face şi
nu critică ceea ce este făcut
de alţii. Pe el îl preocupă
doar activitatea sa. Aceste
proiecte înseamnă o muncă
extraordinară, înseamnă să
fii mereu gata să-ţi asumi
responsabilitatea în faţa cetăţenilor pentru ceea ce faci.

comunitate

Sfatul medicului
Sănătatea este extrem
de importantă şi deloc de
neglijat pentru orice om.
Locuitorii din Mischii ştiu
foarte bine asta, căci de
fiecare dată când au o problemă nu ezită să apeleze
la medicul din comună.
Leacurile băbeşti nu sunt
puse în aplicare fără consimţământul doctorului.
Aşa că nu e de mirare că
medicul din Motoci, Cristina Drondoe, îi caracterizează pe oamenii din Mischii ca fiind ascultători
şi responsabili. Totodată,
doamna doctor precizează
că alcoolul nu reprezintă
o problemă pentru cei care
locuiesc în această comună
şi că rareori oamenii fac excese. Pentru că tot e sezonul
răcelilor şi gripei, Cristina
Drondoe vine şi cu câteva
sfaturi pentru toţi locuitorii cu privire la prevenirea
acestora:
• În primul rând trebuie
specificat că, deşi simptomele de răceală şi gripă
sunt asemănătoare, acestea
sunt două afecţiuni total
diferite.
Răceala se distinge prin
congestie nazală, rinoree,
strănut, tuse, disconfort
generalizat şi ochi umezi.
Nu există vaccin împotriva
răcelilor, deoarece acestea
pot fi cauzate de mai multe
tipuri de virusuri. Acestea
se declanşează în urma
contactului direct persoanelor bolnave şi evoluează
treptat.
• Gripa se instalează
brusc, este mult mai gravă
decât răcela şi se manifestă
pe o perioadă mai lungă de
timp. Vestea bună este că
vaccinarea anuală previne
infecţia cu virusurile gripale. Perioada de vaccinare
începe din luna noiembrie
şi se poate extinde până în
luna martie. Simptomele de
gripă sunt: febră, dureri de
cap, frisoane, tuse uscată,
dureri musculare, oboseală
şi stare generală de rău; ca
şi în cazul răcelilor, apar
rinoreea, strănutul, congestia nazală şi ochii umezi.
Copiii pot manifesta greaţă
şi vărsături.
• Înainte de a lua orice
medicament pentru răcea-

lă, este bine să fie consultat
medicul sau farmacistul cu
privire la efectele acestuia.
Pot exista contraindicaţii. De asemenea, există
şi posibilitatea ca cineva
să fie alergic la o anumită
substanţă folosită pentru
prepararea medicamentului respectiv.
• Fructele şi legumele
conţin vitamine şi întăresc
sistemul imunitar.
Medicul recomandă
consumul de fructe proaspete, de sezon, în fiecare zi.
Zicala celebră: ”un măr pe
zi ţine doctorul departe” nu
este deloc un mit. Acum că
a venit primăvara, locuitorii din Mischii trebuie să
consume mere, morcovi,
varză, usturoi şi verdeţuri.
• Supa de pui atenuează
simptomele răcelii.
După ce mult timp am
crezut că acest preparat
este doar unul nutritiv, fără
alte proprietăţi miraculoase, iată că s-a demonstrat
eficacitatea lui în lupta cu
virozele şi răcelile. Se pare
că un compus din supa de
pui reduce simptomele răcelii şi grăbeşte vindecarea.
• Este foarte bine să se
evite aglomeraţiile umane,
de tip supermarket-uri, săli
de cinematograf, concerte,
aglomeraţia din sălile de
curs . Când suntem răciţi
e indicat să nu venim în
contact cu alţii, atât pentru
a nu transmite boala mai
departe, cât şi pentru a nu
primi la rândul nostru de la
ceilalţi un alt tip de răceală,
cu altă tulpină.
• Este indicat să se evite tot ceea ce acţionează
ca factori nocivi asupra
organismului – fumatul,
alcoolul – deoarece scad
sistemul imunitar şi astfel
creşte riscul răcelilor şi a
gripei.
• Este recomandat, totodată, să se facă mişcare,
mai ales în aer liber, şi să
se regleze şi controleze oarecum greutatea, pentru
că, de exemplu, o persoană
obeză, care nu face mişcare
şi nu mănâncă sănătos, este
mult mai expusă şi prezintă
riscuri mult mai mari de
îmbolnăvire, indiferent de
ce natură.

Realitatea
Mischiului
Mai 2014

11

Sfatul viceprimarului pentru toţi locuitorii din Mischii

Bogdan Firu, viceprimarul comunei Mischii, susţine faptul că oamenii ar trebui să păstreze curăţenia atât în propriile curţi, cât şi în
exteriorul acestora. Drept urmare, bazându-se pe înţelegerea şi pe
vrednicia oamenilor gospodari din comună, este încrezător că aceştia
vor fi de acord să taie iarba din faţa curţii şi să îngrijească florile şi
pomii plantaţi. Totodată, viceprimarul îi roagă pe oameni să cureţe
şanţurile din aproprierea casei, pentru a nu exista probleme atunci
când plouă şi se produc inundaţii.

Hotărârea Consiliului Local Mischii din 2008 prinvind obligaţiile cetăţenilor ºi
sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute
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Mischienii dau verdictul: „Ne place
comuna în care locuim“
Sârbulescu Ioana:
Eu sunt din oraş, de origine, dar mi-a plăcut
foarte mult comuna Mischii. Este foarte aproape
de Craiova şi găsesc aer
curat aici. Zona este favorabilă deoarece se află
la poale de deal. Primăria face o treabă minunată în ceea ce priveşte
întreţinerea comunei,
se împlică foarte mult,
mai ales domnul primar, Gheorghe Popa,
care este un om excelent
şi harnic. A fost acum şi
ziua Mischiului, unde
ne-am distrat mult datorită domnului primar,
care organizează an de
an această sărbătoare
de care noi ne bucurăm.
Muzica a fost excelentă.
Exact pe placul meu.
Bine aleşi interpreţii.

Năstasie Rodica: Eu
sunt căsătorită în Mischii şi îmi place foarte
mult comuna. Este îngrijită şi consider că este un
avantaj distanţa foarte
mică până în Craiova.
Maria Badea: M-am
distrat la zilele comunei
şi mi-au plăcut micii
foarte mult şi atmosfera
de sărbătoare. Nu voi
rata nicio sărbătoare a
comunei de acum înainte.
Ion: Îmi place foarte
mult muzica de la petrecere şi mâncarea este
pe măsură. Am venit
împreună cu prietenii să

mă distrez, să beau o bere
rece şi să mă bucur de
atmosferă. E frumos să
ne strângem toţi sătenii
laolaltă, ca pe vremuri,
ca în tinereţe.
George: Este foarte
frumos la acest eveniment. Am ajuns cam
acum două ore şi am
venit să sărbătorim ziua
Mischiului alături de
prietenii noştri. De doi
ani particip la acest spectacol organizat de domnul primar, Gheorghe
Popa, şi care mi se pare
un spectacol reuşit din
toate punctele de vedere:
locaţia este bine aleasă,
artiştii, taraful şi piesele
din repertoriu.
Vasile: E foarte frumos anul acesta la Mischii. Îmi place foarte
mult cum este organizat
şi cel mai mult îmi place de domnul primar.
Este un om pe care eu îl
respect, un om sufletist,
care nu a uitat de unde a
plecat. Muzica este foarte
bună. Mie îmi plac toţi
artiştii care sunt aici, nu
pot să fac diferenţa între
ei, cântă frumos. Aşa
mai uităm şi noi de supărare şi de toate grijile
pe care le avem. Şi uiteaşa am vrea să petrecem
întotdeauna. De aceea
eu particip în fiecare an
la Ziua Mischiului. Sper
ca domnul primar să
organizeze astfel de evenimente mai des.
Nicolae Zidaru: Ne
place comuna în care
locuim. Petrecerea decurge foarte bine până
acum, ne distrăm de minune. Totul este exact
aşa cum trebuia de la

bun început. În fiecare
an particip la ziua Mischiului şi îmi place din
ce în ce mai mult cum se
organizează. Atmosfera
anul acesta este foarte
frumoasă, muzica este
aleasă bine. Este o zi
plăcută şi cu soare în
care ne putem bucura de
toate cele oferite. Se vede
că Dumnezeu ne iubeşte.
Nu m-am putut abţine şi
am mâncat şi nişte mititei şi viţel la grătar, pe ritmurile muzicii populare
care ne-a încântat auzul.
A fost şi ziua primarului
şi vreau să-i urez la mulţi
ani şi toate cele bune!

sferă de petrecere, şi anul
trecut a fost frumos, dar
nu mai frumos decât
anul acesta. În fiecare an
particip şi spectacolele
sunt mai bune pe an ce
trece. Din partea mea,
toţi artiştii cântă frumos
şi toţi merită laude şi felicitări pentru munca pe
care o depun ei şi pentru
că ne fac să ne simţim
bine. Am văzut şi mulţi
oameni din oraş veniţi
să sărbătorească cu noi.
Dincă Marian: Mi-a
placut petrecerea de la
Mischii. Este primul an
în care particip la zilele
comunei. Nu sunt din

Aurel Pădureanu:
Petrecerea de anul acesta este nemaipomenită, foarte frumos totul,
avem invitaţi de muzică
populară. Toată lumea
care a urcat pe scenă
mi-a placut şi cântecele
lor parcă m-au uns pe
suflet. Nu vreau să dau
nume de interpreţi, eu
cred că toţi au fost buni şi
s-au pregătit pentru astăzi. Bineînţeles că particip în fiecare an la zilele
comunei. De fiecare dată
când se organizează ceva
în sat, eu sunt prezent.
Ionica Cro itor u:
Este foarte frumos aici,
cel mai mult ne-au plăcut copiii din ansamblul Doina Mischii-ului
când au jucat şi faptul
că lumea vine aici si se
distrează. Este o atmo-

Mischii, am nişte rude
aici şi am venit la ele,
acum în weekend. Îmi
place muzica de aici, este
o atmosferă plăcută. Organizarea este bună, din
câte mi-au spus şi ceilalţi
este mai bună decât cea
de anul trecut. O să vin
şi la anul pentru că sunt
convins că va fi şi mai
bine.
Natalia Sandu: Petrecerea de anul acesta
este minunată. Organizarea este mult mai bună
decât cea de anul trecut
şi oamenii sunt mai plini de viaţă. Muzica mi

se pare foarte bună. Eu
sper să vad cât mai mulţi interpreţi de muzică
populară în anii care o
să urmeze pentru că este
genul meu de muzică
preferat. Şi mâncarea a

fost bună, iar preţurile acceptabile, aş putea
spune.
Daniel: Ne distrăm
de minune, atmosfera
este super. Chiar suntem
surprinşi să vedem că
sunt atât de mulţi oameni la zilele comunei.
Domul primar a făcut
o treabă excelentă şi îi
urez să o ţină tot aşa. Îmi
place totul aici, muzica,
mâncarea, oamenii, ziua
aceasta însorită, totul.
Ileana: Nu m-am mai
distrat aşa de foarte mult
timp. Mă bucur foarte
mult că se organizează
acest spectacol. Eu zic că
este un loc în care ne adunăm toţi, ne mai spunem
of-urile, mai mâncăm
un mititel, mai bem un
păhărel. Ce să mai?! este
o zi reuşită şi minunată,
trăiască domnul primar!
Veronica Catană: Nu
sunt din Mischii. Am venit în vizită la nişte prieteni, dar cred o să mă reîntorc. Îmi plac serbările
de genul acesta. Aş vrea
poate să fie şi interpreţi
de muzică uşoară. Ar fi o
mare realizare pentru comună şi cred că ar atrage
mai mulţi tineri.

