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Comuna Mischii,
în straie de sărbătoare
Dragi concetăţeni
Trăim într-o perioadă în
care parcă ne grăbim prea
mult, vrem totul dintr-o
dată şi, de cele mai multe
ori, uităm să ne bucurăm
de lucrurile simple. De
oamenii din viaţa noastră,
de câteva clipe libere, de
toate lucrurile acestea care
dau sens vieţii. Sunt opt
ani de când, la sfârşit de
primăvară, ne întâlnim să
serbăm Ziua Comunei. Am
crezut că un astfel de moment are rostul lui şi am
avut dreptate. Faptul că ne
aflăm împreună an de an,
că avem astfel posibilitatea
să mai uităm de greutăţi
şi de necazuri arată că,
dincolo de tot ce ne separă,
suntem o comunitate. O
comunitate care construieşte în fiecare zi, pentru
a lăsa copiilor lucruri du-

rabile. Şi mă refer aici nu
doar la cele materiale, deşi
şi acestea sunt importante,
ci, mai ales, la cele pentru
suflet. Copiii noştri vor
moşteni de la noi o comună de care trebuie să fie
mândri, iar noi nu trebuie
să uităm niciodată acest
lucru. Un vechi proverb
indian spune că nu moştenim pământul de la strămoşi, ci îl împrumutăm de
la copii. Să nu uităm acest
lucru şi să ne bucurăm
de fiecare clipă petrecută
alături de ei. Ziua aceasta
de sărbătoare este pentru
noi şi pentru copiii noştri
un moment de care să ne
aducem aminte peste an.
Gheorghe Popa primar Mischii

Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, alături de prefectul judeţului Dolj, Dan Narcis Purcărescu

Îndrăgitul interpret de muzică populară, Petrică Mîţu Stoian, în mijlocul locuitorilor din Mischii
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Ziua comunei Mischii

Una dintre iniţiativele primarului Gheorghe Popa a fost
organizarea Zilei comunei Mischii. Ajunsă la cea de-a opta
ediţie, aceast ă sărbătoare este
u nu l d i nt r e m o m e nt e l e c e l e
mai importante ale comunităţii.
Oamenii se reunesc pentru fi
împreună şi pentru a petrece
alături la o adevărată serbare

câmpenească. Sute de persoane,
de la adulţi, copii şi bunici, s-au
adunat anul acesta pe data de
30 aprilie la petrecerea organizată de primărie. Şi aşa cum se
întâmplă la astfel de petreceri,
grătarele s-au încins, micii au
început să sfârâie, sticlele de
bere au fost destupate, iar de
muzică şi voie bună nimeni n-a

dus lipsă. De acest lucru au fost
responsabili artiştii invitaţi să
evolueze pe scena amplasată
în vecinătatea bazei sportive
din localitate. Cei mai curajoşi
s- au p u t u t d a î n t i r i b o mb e,
iar tarabele cu jucării sau alte
lucruri de cumpărat au făcut
deliciul copiilor. Pentru momentul lăsării întunericului a

fost programat, ca în fiecare an,
un spectaculos foc de artificii.
„Mă bucur că oamenii au venit
în număr mare să se distreze la
această petrecere organizată de
noi în cinstea lor. Pentru că sunt
harnici, merită din când în când
să se mai şi distreze, să aibă o zi
a lor“, a spus Gheorghe Popa,
primarul comunei Mischii.

În fiecare an, Ziua comunei Mischii este un
prilej pentru locuitori să
îi poată asculta pe cei mai
îndrăgiţi interpreţi de
muzică populară. Anul
acesta, pe scena amenajată lângă baza sportivă au
susţinut recitaluri Petrică Mîţu Stoian, Marcela

Invitaţia de a fi în mijlocul dumneavoastră întro zi atât de importantă în
care vă sărbătoriţi Ziua
comunei mă bucură şi,
totodată, mă onorează.
Profit de această ocazie
pentru a vă felicita pe toţi,
reprezentanţi ai administraţiei publice şi membri ai comunităţii locale,
pentru că vă daţi mâna

nu numai în momente de
sărbătoare, ci şi când este
nevoie ca un proiect necesar dezvoltării localităţii
să prindă viaţă.
Ştim cu toţii că lucrurile de calitate şi de durată
se f ac numai printr-un
efort comun, şi iată că
dumneavoastră, împreună cu destoinicul primar,
reuşiţi să fiţi un exemplu

de urmat.
Vă asigur că în Instituţia Prefectului Judeţului
Dolj veţi găsi de fiecare
dată un partener de încredere şi un real sprijin.
La mulţi ani!

Dan Narcis Purcărescu,
prefectul judeţului Dolj

Fota, Violeta Constantin,
Delia Barbu şi Marian
Medregoniu, Cristian
Bănăţeanu, Cristina Giuvelescu, Ionel Marcu şi
Grupul Vişinarii şi Luiza Turcu. Nu au lipsit
Ansamblurile Folclorice
„Ion Şerban“ din Işalniţa
şi „Doina Mischiului“.
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Editorial

Cum să ne dezvoltăm
A conduce o comunitate rurală în România este
o adevărată provocare.
În primul rând pentru că
atunci când ajungi într-o
astfel de postură, este clar
că oamenii te-au trimis
acolo pentru a le reprezenta interesele. Numai că
acest lucru nu este deloc
uşor, nu doar din cauza lipsei de fonduri, ci şi
pentru că în România legislaţia nu este de natură
să încurajeze iniţiativa
unui edil.
Dacă este să fim sinceri,
trebuie să recunoaştem că
este mult mai simplu şi
mai sigur să nu faci nimic.

De aceea, înainte de a face
ceva, este foarte important
să te gândeşti foarte bine
şi să pui la punct un plan.
CUM NE DEZVOLTĂM?
Este întrebarea pe care
am avut-o mereu în minte
de când am venit în fruntea primăriei şi fiecare
proiect pe care l-am pornit a fost o încercare de a
răspunde la ea. Desigur,
la început erau multe de
făcut, şi important era
să mişcăm lucrurile din
loc. Acum, pe măsură ce
proiectele iniţiate au prins
viaţă (şi finalizarea cadas-

trului gratuit este doar un
exemplu) este momentul
să gândim viitorul acestei
comunităţi pe mai departe.
Obiectivul despre care
am vorbit de mai multe
ori, acela de a aduce aici, la
Mischii, aceleaşi condiţii
ca la oraş, nu mai pare un
vis aşa îndepărtat. Gazele, apa curentă sunt deja
realităţi, iar încheierea
acestor investiţii nu este
departe. Ce urmează? Îndrăznesc să cred că abia
acum începe construirea
unui profil de localitate.
Împreună putem gândi
un model pe care comuna

Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii

noastră să îl urmeze. Suntem aproape de Craiova,
dar fără să fim un fel de
suburbie a ei, aşa cum se
întâmplă în cazul altor
comune, şi de aici putem porni în construcţia
noastră. Mischii îmbină
avantajul apropierii de
un mare centru urban cu
avantajele unei zone rura-

le neafectate de poluare.
Privind la ce se întâmplă
în jurul nostru în materie de dezvoltare urbană,
putem trage concluzia că,
dacă vom exploata cele
două avantaje, atunci vom
putea face din comuna
noastră un loc de care să
fim mândri că îl lăsăm
moştenire copiilor noştri.

Agricultura - principalul element al economiei comunei

Economia comunei Mischii
se bazează, aşa cum era de aşteptat, pe agricultură. După cum
ne-a precizat Carmen Firu, referent agricol în cadrul primăriei,
extravilanul localităţii cuprinde
4.700 de hectare. Acest teren
este lucrat de 5 societăţi agricole care au luat pământul în
arendă pentru a putea realiza
agricultură pe o suprafaţă cât
mai întinsă. Principalele culturi

sunt cele de grâu, porumb, orz şi
floarea-soarelui.
În ultimii ani se observă o
creştere a suprafeţelor cultivate cu mazăre şi rapiţă, semn că
agricultorii încep să se orienteze
şi către culturi mai diversificate.
Şi pentru că vorbeam mai devreme despre comasarea terenurilor în agricultură, Carmen
Firu a remarcat faptul că acest
fenomen se constată şi din di-

namica ajutoarelor APIA. Anul
acesta au fost eliberate la cerere
283 de adeverinţe, iar o analiză
a lor arată că terenurile sunt
uşor-uşor vândute sau arendate.
Cele cinci societăţi agricole
nu sunt singurele forme de organizare ale agricultorilor din
Mischii. În comună mai sunt
înregistrate 20 de PFA, iar cei
care au apelat la această formă
de organizare sunt cei care au

dorit să acceseze PNDR, în special Măsura 6.1. Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri pentru a-şi putea achiziţiona utilaje.
Nu toate PFA-urile au ca obiect
de activitate strict agricultura,
unele dintre ele fiind ale apicultorilor din zonă.
Mulţi dintre agricultorii din
comună doresc să acceze diferite
măsuri ale PNDR pentru a-şi
putea dezvolta afacerile.
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PNDR – o şansă pentru dezvoltar

Dezvoltarea unei comunităţi rurale nu poate
fi concepută fără a apela la fondurile europene.
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
reprezintă principalul instrument prin care atât
fermierii, cât şi autorităţile
sau asociaţiile de orice natură pot obţine finanţări
pentru dezvoltare. Iată în
continuare submăsurile
care sunt în momentul de
faţă deschise şi prin care se
pot obţine fonduri.

Submăsura 4.1
– Investiţii în
exploataţii agricole
Măsura este gândită
pentru a sprijini investiţiile
care duc la creşterea competitivităţii exploataţiilor
agricole prin dotarea cu
utilaje şi echipamente performante, precum şi investiţiile pentru modernizarea
fermei.
Pot depune proiecte persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale/ familiale, societăţile
comerciale/ agricole, cooperativele agricole şi grupurile de producători, dar
şi institutele de cercetare.
Banii pot fi folosiţi la

construcţia, extinderea,
modernizarea şi dotarea
construcţiilor din cadrul
fermei; amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere şi
comercializare.
Valoarea sprijinului
poate atinge 2 milioane de
euro pe proiect în cazul
lanţurilor alimentare integrate (cultură - prelucrarea
produselor - vânzarea lor).
Valoarea sprijinului nerambursabil este de 50%
din întregul proiect.

4.1a: Investiţii în
exploataţii pomicole
Măsura este gândită
pentru sprijinirea fermierilor care vor să îşi dezvolte
exploataţiile pomicole. De
asemenea, pentru creşterea
valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivelul fermei şi a comercializării directe a produselor obţinute;
se mai doreşte dezvoltarea
lanţurilor scurte de aprovizionare şi eficientizarea
costurilor de producţie prin
promovarea producerii şi
utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul
fermei şi prin reducerea
consumului de energie.
Pot depune proiecte fermierii, persoane fizice sau

juridice, sau un grup de
persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul
juridic, ale căror exploataţii
se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o
activitate agricolă.
Banii pot fi folosiţi
pentru modernizarea fermelor pomicole, inclusiv
înfiinţarea şi reconversia
plantaţiilor pomicole şi
modernizarea parcului de
maşini şi utilaje agricole;
modernizarea pepinierelor
pomicole, inclusiv creşterea
suprafeţelor ocupate de material săditor; înfiinţarea şi
modernizarea magazinelor
de la poarta fermei sau
rulotelor alimentare prin
care vor fi comercializate
exclusiv propriile produse
agricole; investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
dacă energia obţinută va fi
destinată exclusiv consumului propriu; înfiinţarea
şi/sau modernizarea căilor
de acces în cadrul fermei,
inclusiv utilităţi şi racordări; achiziţionarea sau
dezvoltarea de software şi
achiziţionarea de brevete,
licenţe, drepturi de autor;
achiziţionarea, inclusiv
prin leasing, de maşini/
utilaje şi echipamente noi,
în limita valorii de piaţă a
bunului respectiv. (Aten-

ţie! Se consideră cheltuială eligibilă doar leasingul
financiar); achiziţionarea,
inclusiv prin leasing, de
mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul
comercializării produselor
în cadrul lanţurilor scurte.
Se acordă fonduri nerambursabile între 50% şi
90% din întreaga investiţie.

Submăsura
4.2a - Investiţii
în procesarea/
marketingul
produselor din
sectorul pomicol
Banii se acordă pentru
investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare şi
comercializare a fructelor şi
marketingul produselor din
fructe. Prin acest program
se urmăreşte modernizarea şi crearea de unităţi de
procesare; introducerea
de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse şi procese tehnologice;
creşterea valorii adăugate
a produselor din sectorul
pomicol.
Pot depune proiecte întreprinderile micro, mici,
mijlocii şi mari; cooperativele şi grupurile de producători.
Sumele acordate repre-

zintă 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Nu este permis ca materia primă colectată în
vederea procesării să provină din flora spontană. De
exemplu: afinele, murele,
coacăzele, nucile, alunele,
etc., recoltate din păduri de
amestec şi plantaţii abandonate (ce nu pot fi încadrate
în categoria produselor
agricole propriu-zise) nu
pot constitui materie primă destinată procesării în
cadrul acestei submăsuri.

Submăsura 6.1
- Sprijin pentru
instalarea tinerilor
fermieri
Măsura doreşte să îi ajute să se stabilească pentru
prima dată la ţară pe tinerii
fermieri ca şefi / conducători unici ai unei exploataţii
agricole.
Astfel, se doreşte creşterea numărului de tineri
fermieri care încep pentru
prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de
exploataţie, fiind încurajaţi
să devină competitivi, să se
asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate.
Pot cere finanţare tinerii fermieri în conform i
tate, persoanele juridice
în care un tânăr fermier
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ea comunei Mischii
se instalează împreună cu
alţi tineri fermieri şi care
exercită un control efectiv
pe termen lung în ceea ce
priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi
riscuri financiare în cadrul
exploataţiei respective.
Sprijinul nerambursabil
de maximum 50.000 de
euro va fi acordat sub formă
de primă în două tranşe,
astfel:
- 75% din cuantumul
sprijinului la primirea deciziei de finanţare.
- 25% din cuantumul
sprijinului în maximum
trei ani de la primirea deciziei de finanţare.

Submăsura 6.2
„Sprijin pentru
înfiinţarea de
activităţi neagricole
în zone rurale“
Măsura este gândită
pentru a sprijini înfiinţarea
şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi
mici în sectorul nonagricol
din zonele rurale, în vederea creării de locuri de
muncă şi reducerii sărăciei
în spaţiul rural.
Pot depune proiecte fermierii sau membrii unei
gospodării agricole din
spaţiul rural, care îşi diversifică activitatea prin
înfiinţarea unei activităţi

nonagricole pentru prima
dată, microîntreprinderi
şi întreprinderile mici din
spaţiul rural, care îşi propun activităţi nonagricole,
pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
sprijinului; microîntreprinderi şi întreprinderi
mici noi, înfiinţate în anul
depunerii cererii de finanţare sau cu o vechime de
maximum 3 ani fiscali, care
nu au desfăşurat activităţi
până în momentul depunerii proiectului.
NU pot depune proiecte
persoanele fizice neautorizate.
Cei care depun proiecte de investiţii pot primi
50.000 euro/proiect sau
70.000 euro/proiect în
cazul în care Planul de Afaceri prevede activităţi de
producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de
agroturism.
Banii pot fi folosiţi pentru multe tipuri de investiţii (fabricarea produselor
textile şi a încălţămintei,
prelucrarea lemnului,
producţia şi furnizarea de
energie electrică, activităţi
de servicii informatice, activităţi de creaţie şi interpretare artistică, activităţi
de design specializat etc).
Sprijinul nerambursabil
în acest caz este de 100%.
70% din bani se acordă la

primirea deciziei de finanţare şi 30% se vor acorda
cu condiţia implementării
corecte a Planului de Afaceri fără a depăşi 5 ani de la
data semnării Deciziei de
Finanţare.
.

Submăsura 7.6 Investiţii asociate
cu protejarea
patrimoniului
cultural

Măsura este destinată
protejării patrimoniului
cultural sau de realizare a
investiţiilor pentru conservarea moştenirii de interes
local, a aşezămintelor monahale, inclusiv a modernizării aşezămintelor culturale. Prin aceste proiecte
se urmăreşte susţinerea
investiţiilor de restaurare,
conservare şi accesibilizare
a patrimoniului cultural
imobil de interes local, a
aşezămintelor monahale,
inclusiv a aşezămintelor
culturale; punerea în valoare a moştenirii culturale
locale, promovarea turismului rural, conducând
astfel la creşterea nivelului
de trai în zonele rurale.
Pot depune pro iecte
ONG-uri, unităţi de cult,
persoane fizice autorizate/
societăţi comerciale care
deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural
de utilitate publică, de clasă
B; comunele.

Sprijinul nerambursabil
va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
publică, negeneratoare de
venit, dar nu va depăşi
500.000 de euro.

Submăsura 15.1 – Plăţi
pentru angajamentele
de silvo-mediu
Se lansează în lunie iulieaugust.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de
tip compensatoriu. Prima
compensatorie de silvo-mediu este plătită anual, ca
sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar)
şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit
şi costurile suplimentare
suportate de deţinătorii
de terenuri forestiere care
încheie angajamente voluntare. Beneficiarii sprijinului
sunt deţinătorii de terenuri
forestiere din FFN (Fondul
Forestier Naţional) care pot
fi:
- proprietarii de terenuri:
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale;
proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
- asociaţii ale proprietarilor de terenuri prevăzuţi
anterior.
Costurile eligibile în
cadrul acestei măsuri sunt

5

c o n st i t u i t e d i n c o st u r i
standard, calculate pentru fiecare pachet pe baza
evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor
de venituri, care depăşesc
nivelul cerinţelor obligatorii relevante, înregistrate
de deţinătorii de terenuri
forestiere în urma asumării
angajamentelor voluntare
de silvo-mediu.
Plăţile compensatorii,
calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare
pachet sunt următoarele:
Pachetul 1 – Asigurarea
de zone de linişte: 25 euro/
an/ha
Pachetul 2 – Utilizarea
atelajelor la colectare a
lemnului din rărituri: 103
euro/ha.
În cazul suprafeţelor
mai mari de 500 ha, valoarea plăţii scade pentru
acele suprafeţe care depăşesc această valoare, conform Anexei 8.2M.15.1-1 din
PNDR. În cazul pădurilor
cu suprafeţe de peste 500
ha, cuantumul veniturilor
asigurate de valorificarea
masei lemnoase recoltabile
sub formă de produse principale şi secundare creşte
în mod progresiv, astfel că
profitabilitatea exploataţiei
forestiere este, de asemenea, îmbunătăţită în mod
progresiv, motiv pentru
care cuantumul plăţii poate
fi redus pentru suprafeţele
care depăşesc acest prag.
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Recomandările poliţiei
pentru a vă proteja de hoţi

Lucrătorii Postului de Poliţie Mischii supraveghează permanent tot ce se întâmplă în localitate

Comuna doljeană
Mischii este un loc în
care viaţa curge liniştit. O spun chiar oamenii legii, care supraveghează permanent tot
ce se întâmplă în localitate. Totuşi, pentru
că întotdeauna paza
bună trece primejdia
rea, e bine ca localnicii
să nu se bazeze doar
pe sprijinul poliţiei şi
să îşi ia măsuri care să
îi protejeze. Sfaturile
sunt date chiar de oamenii legii.
La nivelul comunei Mischii nu au fost înregistrate
evenimente negative cu un
impact deosebit. Şi asta, pentru că lucrătorii Postului
de Poliţie Mischii, precum
şi cei ai Secţiei Nr. 5 Poliţie
Rurală Pieleşti au desfăşurat permanent activităţi
de prevenire şi combatere

a faptelor ilicite pe raza de
competenţă şi au luat măsurile legale în toate cazurile în
care s-a constatat încălcarea
legii. „De asemenea, avem o
bună colaborare cu domnul
primar Popa Gheorghe, care
se implică activ, în limitele
competenţelor, în realizarea
unui climat corespunzător de
ordine şi siguranţă publică
pe raza comunei, răspunzând
cu celeritate solicitărilor
noastre efectuate în acest
sens“, a spus agent de poliţie
Dragoş Mihăiţă Codiţă, şef
de post în cadrul Postului de
Poliţie Mischii.
Cu toate acestea, oamenii
legii doresc să aducă în atenţia cetăţenilor importanţa
propriilor atitudini în reducerea riscului de a deveni
victimele unor infracţiuni.
Astfel, în scopul prevenirii
şi combaterii furturilor din
locuinţe, agentul de poliţie
Dragoş Mihăiţă Codiţă face
mai multe recomandări. În
primul rând, este indicat să
adaptaţi măsurile de siguranţă la tipul de locuinţă şi la
valorile care trebuie protejate
astfel încât să nu permiteţi

infractorilor să speculeze
neglijenţa dumneavoastră
în a vă securiza casa. De asemenea, la fel de important
este să evitaţi depozitarea la
vedere, în curtea locuinţei,
în faţa uşii de acces, a ambalajelor obiectelor de valoare
pe care le-aţi achiziţionat!
Există riscul ca acest lucru
să atragă atenţia hoţilor şi să
vă pună în pericol siguranţa.
Un alt sfat venit din partea
agentului de poliţie Dragoş
Mihăiţă Codiţă este să alegeţi
încuietori ce au chei care nu
pot fi multiplicate uşor şi
să achiziţionaţi sisteme de
închidere/asigurare care să
corespundă din punct de
vedere al standardelor de
securitate.
NU PERMITEŢI ACCESUL
ÎN LOCUINŢĂ AL CELOR
CARE VIN SĂ VĂ PREZINTE
DIVERSE „PROMOŢII”

Tot o măsură de protecţie
este să nu oferiţi necunoscuţilor informaţii despre
bunurile pe care le deţineţi
sau despre vecini, nici măcar celor care susţin că sunt

reprezentanţii unor instituţii, dar nu pot face această
dovadă! De asemenea, oricât
de tentaţi aţi fi de chilipiruri,
e bine să nu permiteţi accesul în locuinţă al celor care
vin să vă prezinte diverse
„promoţii“, în scop caritabil
sau pentru sondaje de opinie.
Atunci când plecaţi de acasă
nu povestiţi cunoscuţilor şi
nu postaţi pe reţele de socializare detalii despre faptul
că lipsiţi mai mult timp din
locuinţă.
Discutaţi aceste aspecte
doar cu cei în care aveţi încredere, care pot să vină periodic
să vă ridice corespondenţa
pentru a lăsa impresia de
casă locuită! Totodată, chiar
dacă poate aţi dori să împărtăşiţi cu cineva bucuria
că aveţi în casă bunuri de
valoare, este recomandat să
nu postaţi pe site-urile de
socializare imagini din care
să reiasă că ţineţi în casă
astfel de bunuri! În cazul în
care aveţi bijuterii în cantităţi
mari, sume mari de bani sau
alte valori, e bine să ştiţi că ele
trebuie păstrate în depozite
bancare!

UNDE SUNAŢI
ÎN CAZ DE NEVOIE

Oamenii legii vă sfătuiesc,
de asemenea, ca, în cazul în
care aveţi nevoie de ajutor
în gospodărie, pentru a face
menajul sau unele reparaţii,
să apelaţi la firme autorizate!
În situaţia în care deţineţi o
locuinţă de vacanţă, e indicat
să verificaţi periodic în ce stare
se află sau să rugaţi o persoană
de încredere să se ocupe de
supravegherea acesteia. „În
cazul în care constataţi prezenţa unor persoane străine, cu
un comportament inadecvat,
susceptibile de comiterea unor
fapte ilicite pe raza comunei
Mischii, nu ezitaţi să contactaţi
lucrătorii Postului de Poliţie
Mischii, la numerele de telefon
0251450232 şi 0755095874.
Apelaţi 112 numai în caz de
urgenţă. Asigur cetăţenii comunei de sprijinul permanent
al lucrătorilor Postului de
Poliţie Mischii, în limitele
competenţelor conferite de
lege“, a mai afirmat agent de
poliţie Dragoş Mihăiţă Codiţă,
şef de post în cadrul Postului
de Poliţie Mischii.
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Tot mai puţini copii la Şcoala
din Mischii

Irina Morăraşu, profesor de informatică şi director la Şcoala
Gimnazială Mischii

Ca multe unităţi
şcolare din mediul
rural, şi Şcoala din
Mischii se confruntă
cu un fenomen grav:
lipsa copiilor. Doar
61 de elevi frecventează cursurile
Şcolii Gimnaziale
din Mischii, în timp
ce la grădiniţe sunt
înscrişi 26 de micuţi.
Pe lângă numărul
mic de elevi, cadrele
didactice spun că se
mai confruntă cu o
problemă: faptul că
aceştia nu mai sunt
motivaţi să înveţe.
Natalitatea scăzută, plecarea tinerilor din comună,
dar şi apropierea de Craiova,
toate acestea sunt motivele care au dus la scăderea
drastică a numărului de
elevi din Mischii. În prezent,
doar 61 de copii frecventează
cursurile Şcolii Gimnaziale
din localitate, în timp ce
la cele două grădiniţe din
comună sunt înscrişi doar
26 de copii. „Şcoala noastră

Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială din Mischii depun toate eforturile să găsească metode
de învăţământ care să îi atragă pe copii

funcţionează cu un local
în centrul comunei, având
ciclul primar şi gimnazial,
dar în localitate mai sunt
două grădiniţe, în Mlecăneşti şi Motoci. Numărul
mic de elevi ne pune însă pe
gânduri şi cel mai grav este
faptul că acesta scade de la
an la an. La şcoală avem 61
de copii, care învaţă simultan în patru clase. O clasă
este formată din copiii de
la pregătitoare, precum şi
din cei de la clasele întâi şi a
doua, o altă clasă este formată din cei de la clasele a treia
şi a patra şi tot simultan mai
învaţă copiii de la clasele a
şasea şi a opta, precum şi cei
de la clasele a cincea şi a şaptea. La cele două grădiniţe
situate în satele Mlecăneşti,
respectiv Motoci, sunt 26
de preşcolari. Diminuarea
numărului de elevi are mai
multe cauze: în primul rând,
natalitatea scăzută, apoi plecarea tinerilor în străinătate
şi, nu în ultimul rând, faptul
că suntem foarte aproape de
Craiova şi mulţi părinţi preferă să îşi ducă acolo copiii.
Nu e nevoie să se cazeze,
plătesc doar transportul şi
mulţi îşi duc copiii la Craiova“, a spus Irina Morăraşu,
profesor de informatică şi
director la Şcoala Gimnazială Mischii.

„Lecţia trebuie să
se plieze pe nevoile
copilului“
Pe lângă faptul că sunt
din ce în ce mai puţini elevi,
cadrele didactice de la şcoala din Mischii spun că se mai
confruntă cu o problemă:
copiii sunt tot mai demotivaţi. Pentru a-i determina
să se implice mai mult în
activităţile pe care le desfăşoară, dar şi pentru a creşte
calitatea rezultatelor şcolare, cadrele didactice depun
toate eforturile şi încearcă
să găsească metode de învăţământ care să îi atragă.
„Profesorii care predau la
Şcoala Gimnazială din Mischii sunt, cu două excepţii,
titulari. Sunt cadre didactice
bine pregătite, care îşi concentrează eforturile pentru
a creşte motivaţia elevilor.
Fiind atât de puţini, copiii
sunt demotivaţi. Ar fi foarte
bine dacă şi părinţii s-ar
implica mai mult, întrucât
cu toţii ştim că activitatea de
la şcoală trebuie susţinută şi
acasă. Noi am făcut un proiect cu Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţionă (CJRAE) Dolj, Clubul Schimbării, am stat de
vorbă cu copiii individual
şi am desfăşurat şi activităţi
de grup, iar copiii au fost

încântaţi. Cred că o soluţie
ar fi să ne schimbăm metodele de predare. Totul se
schimbă, iar noi trebuie să
ţinem pasul cu schimbarea.
Un profesor, înainte de a-şi
începe ora, poate ar trebui
să ţină cont şi de starea elevului, şi de dorinţele lui, de
ceea ce ar vrea el să înveţe.
Ar trebui să ne uităm la copii şi să ne dăm seama ce vor
ei în momentul acela, adică
dacă ei simt nevoia să stăm
de vorbă, să facem acest
lucru şi să depăşim puţin
relaţia profesor-elev, să ne
preocupe mai mult starea
lor şi ce simt ei, şi, în funcţie
de asta, să adaptăm şi lecţia.
Practic, lecţia trebuie să
vină fix pe nevoile copilului.
Cei mici simt nevoia de aşa
ceva. Cred că ar fi nevoie de
mai multe cursuri pentru
profesori. Pe panta asta a
pregătirii cadrelor didactice noi am depus un proiect
Erasmus cu mobilităţi de
formare a profesorilor în
străinătate, rămâne de văzut dacă va fi aprobat“, a
mai spus directoarea Şcolii
Gimnaziale din Mischii.

„Ne-ar plăcea să avem
videoproiectoare în
clasă“
În ceea ce priveşte dota-

rea unităţii de învăţământ,
copiii beneficiază de condiţii moderne, dar pentru
că întotdeauna este loc de
mai bine, lista de investiţii
este deschisă. Cum bugetul este însă mic, lucrurile
avansează mai greu. „Nu
ne plângem, avem condiţii
bune, avem încălzire centrală, cu gaze, avem apă
curentă. Se poate însă şi
mai bine, dar trebuie să
ţinem cont şi de buget, care
este unul mic. Ne-ar plăcea
să avem nişte videoproiectoare în clasă, astfel încât
să facem lecţiile interactive
şi am dori să achiziţionăm
un sistem de supraveghere
video, care ar fi util, pentru
că nu avem pază. De asemenea, trebuie să investim în
modernizarea metodelor de
învăţământ. Totodată, vom
încerca să facem şi nişte
lectorate cu părinţii pentru
că vrem să vadă şi ei cum
trebuie să procedeze. De
asemenea, vom depune un
proiect pentru înfiinţarea
unui after-school, rămâne
de văzut dacă va fi sau nu
acceptat. În rest, strictul
necesar există şi stăm foarte
bine, faţă de alte şcoli“, a
mai spus Irina Morăraşu,
profesor de informatică şi
director la Şcoala Gimnazială Mischii.
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Un primar trebuie să aibă mereu î
Reporter: Domnule
primar, comuna Mischii
este într-un amplu proces
de transformare. Dacă
este să priviţi în urmă,
faţă de momentul când
aţi venit în primărie, este
aşa cum vă imaginaţi că
va fi?
Gheorghe Popa: Şi
da, şi nu. Sigur mi-am
dorit pentru oamenii din
comună condiţii de viaţă
mai bune şi sigur am reuşit în mare parte. Dar, la
fel de sigur am visat mai
mult şi cred că aş fi putut
mult mai mult, dacă numeroase condiţii externe
nu ne-ar fi împiedicat.
Dar tot experienţa de aici
m-a învăţat să nu privesc
înapoi dacă vreau să duc
mai departe comunitatea.
Reporter: Bugetul este
cea mai mare provocare
pentru un edil, în momentul în care acesta se
gândeşte cum să dezvolte
o localitate. Cum stă comuna Mischii din acest
punct de vedere?
Gheorghe Popa: Să
vorbim în cifre concrete.
Bugetul este de 6 miliarde
de lei vechi din venituri
proprii. În realitate, nu
se pot încasa toţi. Cifra
reală pe care putem miza
este de aproximativ 4,8
miliarde de lei vechi. De ce
se întâmplă asta? Foarte
simplu, pentru că avem
multe cazuri în care oamenii nu şi-au rezolvat problemele cu succesiunea,
şi prin urmare, regimul
juridic al unor gospodării
nu este clarificat, deci nu
se pot încasa taxe şi impozite. În plus, o problemă
o reprezintă amenzile,
care, de multe ori, nici ele
nu pot fi încasate, dar se
socotesc ca fiind venituri
la bugetul local.
Reporter: Ce înseamnă 6 miliarde de lei vechi
pentru o comună cum
este Mischii? E mult, e
puţin?
Gheorghe Popa: Cel
mai bine este să facem
o comparaţie cu alte comune situate tot în apropierea Craiovei. Pieleşti
are un buget de 100 de
miliarde, la fel ca şi Câr-

Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii

cea sau Podari. Gherceşti
are un buget anual de 40
de miliarde. Sigur, aceste
comune au marele avantaj că se află în imediata
apropiere a Craiovei şi pe
teritoriul lor sunt multe
societăţi comerciale, prin
urmare primăriile beneficiază de impozitele plătite
de acestea. Acesta este
unul dintre principalele
dezavantaje ale comunei
Mischii - deşi nu suntem
departe de oraş, faptul că
nu ne aflăm în imediata
apropiere sau pe unul
dintre drumurile importante face ca la noi să nu
se fi instalat, deocamdată,
nici o firmă importantă.
Prin urmare, trebuie să
ne descurcăm cu aceşti bani, care sunt foarte
puţini. Suntem mult mai
atenţi când cheltuim fiecare leu. Ca urmare, deşi
avem bani foarte puţini,
am rezolvat multe dintre
problemele importante ale comunei. Printre
acestea vreau să amintesc
iluminatul public prin
lămpi solare, care a redus
foarte mult costurile. Iar
într-o localitate, în special
în cele rurale, iluminatul

public este un lucru extrem de important.
Reporter: Cum alegeţi
proiectele pe care le finanţaţi? Mai ales când este
vorba despre bani puţini,
este important cum stabiliţi priorităţile...
Gheorghe Popa: Întradevăr. Un primar trebuie
să aibă mereu în atenţie
interesul comunităţii. În
definitiv, el se află acolo ca
reprezentant al oamenilor
şi tot ce face el trebuie să
fie în interesul acestora.
Pe de altă parte, este foarte
greu să armonizezi toate
solicitările şi toate nevoile.
Dar, în momentul în care
eşti ales în această funcţie,
trebuie să ştii să alegi, să
iei cea mai bună decizie.
Prin urmare, era normal
să acord o atenţie deosebită învăţământului, pentru
că, indiferent ce ar spune
unii sau alţii, o comunitate
nu poate să îşi stabilească
un parcurs pe termen lung
fără să aibă în vedere acest
aspect foarte important.
De altfel, chiar vă rog să
purtaţi o discuţie şi cu
cei din conducerea şcolii
şi o să vedeţi că acolo nu

sunt probleme. În acelaşi
timp, alimentarea cu apă
curentă sau cu gaze reprezintă realizări de care sunt
mândru, pentru că ele au
ca rezultat direct creşterea
calităţii vieţii locuitorilor
comunei.
Reporter: Spuneaţi
la un moment dat despre invetiţiile făcute în
învăţământ. Ce ne puteţi
spune despre activitatea
culturală?
Gheorghe Popa: Din
punctul meu de vedere,
cele două aspecte sunt
strâns legate. Principala
sursă de cultură într-o
comunitate trebuie să fie
şcoala. De aceea, acordând respect şi atenţie
şcolii, sprijini nu doar învăţământul, ci şi cultura.
Trebuie să menţionez aici
faptul că am modernizat
căminul cultural, deci
oferim infrastructura necesară desfăşurării unor
activităţi dintre cele mai
diverse. Tot la acest capitol menţionez Ansamblul
„Doina Mischiului“, înfiinţat pentru a duce mai
departe tradiţia folclorului din zonă.

Reporter: Ce aveţi în
plan pe acest an?
Gheorghe Popa: Dincolo de proiectele de investiţii, despre care vom
vorbi separat, sunt multe
lucruri de realizat. Lucrurile curente, care pot
părea nu foarte importante, dar fiecare are rolul lui
în atingerea obiectivului
despre care vorbeam mai
devreme - acela de a creşte
calitatea vieţii cetăţenilor.
Şi vreau să vă dau doar un
exemplu: arhiva primăriei. În momentul de faţă,
ea constă într-o încăpere
plină ochi cu dosare, la fel
ca acum 100 de ani. Practic, a găsi un document
în această arhivă este o
adevărată aventură, iar
timpul de aşteptare este
foarte mare. Prin urmare,
am luat decizia de a apela
la o firmă specializată şi
vom realiza digitalizarea
tuturor documentelor.
Practic, fiecare act din
această arhivă va fi scanat
şi păstrat electronic. În
acest fel, obţinerea oricărui act va fi o chestiune
de câteva minute, iar cetăţenii nu vor mai pierde
timp. Şi pentru că tot ne
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n atenţie interesul comunităţii
aflăm la acest capitol, al
actelor, să amintim şi situaţia cadastrului.
Reporter: După câte
ştim, comuna Mischii a
fost printre primele din
ţară care au realizat acest
lucru în mod gratuit.
Gheorghe Popa: Întradevăr, am fost comună-pilot pentru un astfel
de proiect, care acum se
aplică în toată ţara. Dar să
ştiţi că nu este aşa de uşor
cum pare. Noi am început în 2010 şi mulţi erau
sceptici că putem realiza
acest lucru. Acum putem
spune că este o promisiune îndeplinită. Cadastrul
este terminat şi trebuie
să înmânăm 9.500 de
extrase de carte funciară
oamenilor din Mischii.
Chiar şi acest lucru este
destul de greoi, pentru că
implică un efort logistic
considerabil din partea
noastră. Oamenii trebuie
să se prezinte, conform
unei programări pe care
am făcut-o, cu actele de
identitate şi cu titlurile de
proprietate, şi vor intra în
posesia acestui document.
Trebuie să spunem că, în
mod normal, realizarea

unei documentaţii cadastrale costă destul de
mult, şi nu toată lumea
îşi permite să facă asta.
Vă spuneam mai devreme
că avem multe cazuri în
care situaţiile juridice ale
unor case sau terenuri nu
sunt clare, pentru că mulţi
nu şi-au dezbătut actele
succesorale în urma unor
moşteniri. Iată, deci, că
rezolvarea acestor acte are
o importanţă foarte mare
atât pentru oameni, cât şi
pentru primărie, deoarece de acum încolo multe
lucruri vor fi mai uşoare.
Revenind la cheltuielile să
le numim curente, unele
dintre ele sunt necesare,
cum ar fi reaparaţia acoperişului primăriei.
Reporter: Cum decurge colaborarea dintre
dumneavoastră şi consilul
local?
Gheorghe Popa: Mă
bucur că aţi adus în discuţie acest subiect. Este
bine ca lucrurile să fie
clar împărţite şi cântărite.
Politica are menirea ei, iar
administraţia pe a ei. Este
bine să existe viziuni politice diferite, şi este bine
să existe confruntare po-

litică în campanie. Atunci
fiecare partid trebuie să îşi
expună viziunea pentru
dezvoltarea comunităţii,
iar oamenii să aleagă. Dar,
odată campania încheiată,
când lucrurile sunt deja
clare şi direcţia de acţiune
este decisă de electorat,
atunci toţi cei care au fost
aleşi de oameni să decidă
viitorul comunei trebuie să colaboreze pentru
că, dacă se pierd în lupte
sterile, toată lumea are de
pierdut. Din acest punct
de vedere, pot să spun că
la noi lucrurile stau bine.
Componenţa consiliului
local este una echilibrată
- 6 consilieri sunt de la
PNL, 4 de la PSD şi unul
de la PSRO. Nu pot să
spun că totul este roz şi,
dacă este să fim sinceri, au
existat, mai ales în preajma campaniei, o serie de
atacuri la adresa mea,
care nu au fost fair-play.
Dar, trecând peste ele, pot
spune că acum lucurile au
intrat în normal. Înainte
de fiecare şedinţă de consiliu, discutăm împreună
şi analizăm toate punctele
aflate pe ordinea de zi. În
defintiv, ei sunt legislativul comunei, iar noi, cei

din primărie, executivul.
De aceea colaborarea este
esenţială.
Reporter: Să vorbim
acum despre proiectele pe
care doriţi să le derulaţi,
apelând la fonduri europene.
Gheorghe Popa: Vă
spuneam şi cu altă ocazie
că această modalitate de finanţare nu este una foarte
uşoară. Ea are avantajul că
îţi oferă accesul la resurse
pe care, altfel, nu le poţi
obţine, dar birocraţia este
foarte mare, şi acum, după
mulţi ani de derulare a
proiectelor finanţate prin
fonduri europene, sunt
foarte prudent. În special
pe noua etapă de finanţare
2014-2020, lucrurile trebuie foarte bine cântărite.
Principalul meu obiectiv
este acum să introduc canalizare în toată comuna
şi să asfaltez principalele
străzi. Evident, vom începe cu canalizarea, Aceasta
va fi introdusă pe mijlocul
străzii, deci nu putem vorbi despre asfaltare până
nu finalizăm canalizarea.
După cum vă spuneam,
pentru că am avut mereu
bani puţini, am învăţat
să cheltuim fiecare leu cu
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atenţie. Canalizarea se va
face pe masterplanul de
apă şi presupune instalarea conductelor pe o lungime de 15 km, realizarea
a 9 staţii de transfer şi a
450 de racorduri la gospodării. Odată cu finalizarea
acestei investiţii, întregul
sistem va fi preluat de
Compania de Apă Oltenia,
care îl va administra în
mod unitar. După încheierea acestei investiţii,
vom trece la asfaltarea
străzilor. Pentru finanţarea asfaltării am în vedere
două soluţii. Prima este
actualul PNDL, pe care
guvernul l-a iniţiat. Dacă
nu vom obţine fonduri
aşa, atunci apelăm la un
acord-cadru şi cred că în
doi ani străzile vor fi finalizate. Dincolo de asta, mai
am în plan extinderea conductei de gaze pe străzile
Bisericii din Mecăneşti
şi Florilor din Urecheşti.
Ar mai fi foarte multe de
făcut, dar de când sunt
în fruntea primăriei am
învăţat un lucru: trebuie
să îţi propui exact de poţi
realiza, pentru că oamenii
mai curând văd ce ai promis şi nu ai făcut decât ce
ai făcut.

Primăria Mischii
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AGRICULTURĂ

Tratamente pentru combat
la cereale, pomi fr u

Fermierii care aplică tehnologii se pot bucura de recolte bogate

Agricultura este ocupaţia de - înflorire, pot face un tratament îmfuzariozei atât la frunze, cât
bază a localnicilor din comu- potriva
şi la spic, folosind fungicidul Nativo
na doljeană Mischii şi pen- Pro, în doză de 0,7 litri la hectar. La
tru ca roadele pământului momentul la care discutăm, este
să fie cât mai bogate, specia- singurul care se poate administra şi
în faza de înflorire a grâului, fără să
liştii vă spun ce tratamente afecteze planta. Asta aş recomanda
trebuie să aplicaţi. Cum pot înainte de recoltare. Pentru cine n-a
fi combătute bolile, cum pot făcut erbicidarea până acum, deja în
faza de înflorire nu se mai intervine
fi alungaţi dăunătorii, cum pentru combaterea buruienilor“, a
se îngrijesc pomii fructiferi spus Titu Buşu, inginer agronom şi
sunt numai câteva dintre doctor în agronomie.
întrebările la care veţi găsi Cum combatem
răspuns în articol.
buruienile la porumb
Oameni gospodari, majoritatea
localnicilor din Mischii se ocupă cu
agricultura. Aproape că nu există
gospodărie care să fie şi o grădină.
Cât priveşte cultura câmpului, oamenii au optat pentru grâu, porumb
şi floarea-soarelui. Sunt însă şi
cultivatori de viţă-de-vie în Mischii.
Pentru toţi aceştia, Titu Buşu, inginer
agronom şi doctor în agronomie, are
câteva sfaturi care îi pot ajuta să îşi
protejeze culturile de boli şi dăunători şi implicit să se bucure de recolte
bogate.
„Cetăţenii din comună care au
cultivat grâu, care, în momentul
acesta, se află în faza de înspicare

Pentru localnicii din Mischii, o
cultură cel puţin la fel de importantă
ca grâul este porumbul. Şi aici sunt
o serie de tratamente care vă pot
ajuta să preveniţi bolile şi să combateţi dăunătorii. „Pentru cei care
vor să elimine praşila manuală, aş
recomanda o serie de erbicide care
combat buruienile cu frunză lată.
Este vorba de Buctril Universal, care
se poate aplica în doze de 0,6 sau 0,7
litri la hectar, în funcţie de gradul de
îmburuienare. Acolo unde buruienile sunt mai multe, se aplică doza de
0,7 litri la hectar, în timp ce doza de
0,6 litri la hectar este recomandată
pentru suprafeţele cu mai puţine bu-

ruieni. Alte recomandări sunt Cerlit,
în doză de 1 litru la hectar, precum şi
Mustang, în doze de 0,4 sau 0,6 litri
la hectar, tot aşa, în funcţie de cât de
multe buruieni sunt. Alte produse pe
care le pot folosi fermierii sunt Ceredin Super, în doză de 1 litru/ha, dar
şi Principal - 90 de grame pe hectar
plus 0,25 la sută trend, care vine la
pachet cu erbicidul. Toate acestea
se administrează la porumb în faza
de 4-6 frunze şi combat buruienile
cu frunză lată. Pentru buruienile cu
frunză îngustă, respectiv mohorul,
cum se spune în popor, fermierii pot
folosi cu încredere Astral, în doză
de 0,8 pentru buruieni cu frunză
îngustă anuale sau 1 sau 1,5 litri la
hectar pentru costreiul din rizomi.
Un alt erbicid tot pentru buruieni
cu frunză îngustă este Equip, care se
poate aplica în doză 1 - 1,5 litri la ha
pentru buruienile cu frunză îngustă
anuale şi în doză de 1,75 - 2,25 litri
împotriva costreiului din rizomi“, a
mai spus Titu Buşu.

Cum combatem buruienile
la floarea-soarelui
Floarea-soarelui este o cultură
care a început să capete din ce în
ce mai mult teren în Mischii. Şi aici
sunt însă destul de multe secrete pe
care ni le dezvăluie specialistul Titu

Buşu. „Cultura de floarea-soarelui s-a
tot extins în comuna Mischii. Pentru
combaterea buruienilor cu frunză
lată, recomand Pulsar, în doză de 1,2
litri la ha până în faza de maximum
opt frunze ale culturii de floareasoarelui. O altă tehnologie este cea
cu Express, care se administrează în
doză de 30 de grame la hectar, plus
un trend care se dă împreună pentru
a face priză mai bună pe plantă. Pentru buruienile cu frunză lată se dă
până în faza de maximum 8 frunze.
Şi pentru aceştia, şi pentru cei care
au cultivat floarea-soarelui convenţională, pentru care nu se folosesc
cele două erbicide pentru frunză
lată, sunt mai multe produse împotriva buruienilor cu frunza îngustă.
Primul este Agil, care se poate administra în doză de 0,8 pentru buruieni
cu frunză îngustă anuale şi 1 sau 1,5
litri pentru costreiul din rizomi. Al
doilea produs este Fusilade Forte 0,8 frunză îngustă anuală şi 1 litru la
hectar pentru costreiul din rizomi. Se
pot folosi, de asemenea, Leopard 0,75
- buruieni cu frunză îngustă anuale şi
1,5 - 1,75 pentru costreiul din rizomi,
Pantera, 0,75 frunză îngustă anuale,
şi 1,5 sau 1,75 litri la hectar pentru
costreiul din rizomi, o buruiană mai
dificil de combătut. Toate aceste produse sunt la fel de eficiente. Diferenţa
o face preţul“, a mai spus Titu Buşu.

AGRICULTURĂ
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erea bolilor şi dăunătorilor
uctiferi şi viţa-de-vie

Pomii fructiferi au nevoie de tratament

Cum protejăm pomii
fructiferi
Bolile şi dăunătorii nu afectează
însă numai cultura mare, ci şi pomii
fructiferi, în cazul cărora tratamentul este esenţial. „Pomii se împart în
două categorii: seminţoşi şi sâmburoşi. În cazul celor seminţoşi - meri,
peri, gutui, recomand două fungicide
şi două insecticide. Fungicidele sunt
Alcupral 0,2 la sută sau Folicur solo
0,05 la sută. Ca insecticide sunt:
Fastac, Calipso sau Decis Mega,
unul din ele. Nu pot preciza dozele
pentru că se găsesc la pliculeţe la
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Viţa-de-vie are nevoie de tratamente pentru a se dezvolta corespunzător
orice magazin. Insecticidele şi fungicidele combat rapănul şi făinarea,
viermele merelor şi păduchele din
San Jose. Un produs care necesită
o administrare obligatorie pentru
meri, peri şi în special pentru gutui
pentru combaterea focului bacterian
se numeşte Aliette şi se găseşte la toate fito-farmaciile în doză de 0,3 la sută
şi se poate administra cu foarte mult
succes pentru combaterea manei şi
a focului bacterian. Pentru pruni,
cireşi, vişini şi caişi se recomandă
Decis Mega sau Calipso. Nu dau
doze pentru că se găsesc la pliculeţe
pentru cantităţile de apă pe care şi le

doreşte fiecare. Recomand Antracol
sau Alcupral, unul din ele, pentru
combaterea bolilor. Tratamentele se
pot face din două în două săptămâni,
pentru că nu fac decât bine plantelor.
Le menţin foliajul verde, le protejează
de boli şi de dăunători“, a spus Titu
Buşu, inginer agronom, doctor în
agronomie.

Cum protejăm viţa-de-vie
În ceea ce priveşte viţa-de-vie,
există şi aici mici secrete. „Două
produse sunt foarte bune pentru
aparatul foliar. E vorba de Shawit şi

Dithane, în doză de 0,2 la sută, împotriva manei la viţa-de-vie. Totuşi, ele
se pot folosi şi la cartofi, tomate, ceapă, castraveţi şi pomi fructiferi, din
14 în 14 zile. Locuitorii din Mischii ţin
cont de sfaturile specialiştilor şi sunt
sigur că toţi cei care vor citi aceste
rânduri vor găsi ceva interesant şi,
dacă respectă aceste sugestii, vor
avea numai de câştigat. Soluţiile sunt
valabile atât pentru vie, cât şi pentru roşii, ardei şi cartofi, întrucât se
impune tratamentul atât împotriva
bolilor, cât şi a dăunătorilor“, a spus
Titu Buşu, inginer agronom, doctor
în agronomie.

Finalizarea cadastrelor schimbă impozitarea
Finalizarea cadastrelor schimbă
impozitarea. O spun reprezentanţii
Primăriei Mischii, care susţin că au
încheiat cadastrul final, iar de anul
viitor, oamenii vor plăti impozite
diferite faţă de 2016. „Cadastrul
general gratuit intravilan şi extravilan al comunei Mischii s-a finalizat,
urmând ca în zilele viitoare toţi cei
care au depus actele pentru acest
cadastru să intre în posesia cărţilor funciare la sediul primăriei.
Informăm contribuabilii Primăriei
Mischii că, potrivit Codului Fiscal,
în cazul terenurilor şi al clădirilor
la care se constată diferenţe între
suprafeţele înscrise în actele de
proprietate şi situaţia reală rezultată
din măsurătorile executate conform
Legii nr. 7/1996, Legea Cadastrului
şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru determinarea sarcinii fiscale
se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale dovedite prin
lucrări de cadastru. Datele rezultate

din lucrări de cadastru se înscriu în
evidenţele fiscale, în Registrul Agricol, precum şi în Cartea Funciară,
iar impozitul se calculează conform
noii situaţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în
care se înregistrează la organul fiscal
local lucrarea respectivă, ca anexă
la declaraţia fiscală. În acelaşi timp,
informăm contribuabilii Primăriei
Mischii că, începând cu 1 ianuarie
2018, se vor emite deciziile de impunere conform cadastrului finalizat în
2017, care vor stabili baza de impozitare, producând efectele juridice
ale înştiinţării de plată, scopul fiind
colectarea creanţelor fiscale. În cazul
în care debitorii nu îşi plătesc de
bunăvoie obligaţiile fiscale datorate,
organul fiscal al primăriei, pentru
strângerea acestora, va proceda la
acţiuni de executare silită conform
Codului de procedură fiscală“, a
declarat Roxana Adina Şelărescu,
inspector financiar în cadrul Primăriei Mischii.

Roxana Adina Şelărescu, inspector financiar în cadrul Primăriei Mischii
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Vox Populi: „Bătrânii ar trebui
ajutaţi mai mult“

Situată în zona de nord-est a judeţului Dolj, foarte aproape de Craiova, comuna Mischii e un loc
care ţine pasul cu evoluţia. Realizările autorităţilor locale contribuie la confortul localnicilor,
modernizarea iluminatului public, introducerea reţelei de apă şi a gazelor fiind proiectele care
au adus cele mai multe mulţumiri în rândul oamenilor. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut,
iar canalizarea este prioritară pentru localnici. Întrucât majoritatea populaţiei este îmbătrânită,
oamenii trăiesc şi cu nostalgia vremurilor în care uliţele din comună erau pline de tineri şi spun
că bătrânii ar trebui ajutaţi mai mult.
„Vrem canalizare, atât!
Ceea ce se mai poate face
nu depinde de un om, ci de
Dumnezeu. Ploaia, grindina,
bruma nu le putem opri noi.
Trăim timpuri grele, vor fi şi
mai grele, dar oamenii, dacă
se apropie de Dumnezeu, vor
merge înainte şi prin rău, şi
prin bine. Nu trebuie să ne
plângem, mergem înainte.

„E grea viaţa noastră întrucât copiii sunt în oraş. Eu
sunt bolnavă, bătrână şi neputincioasă. Sunt mulţumită
de cum arată comuna şi de ce
au făcut autorităţile, avem

Trebuie să ne gândim că sunt
oameni care o duc şi mai rău,
care au boli grave, ce nu se
mai pot vindeca, şi totuşi au
o nădejde. Nădejdea este la
Dumnezeu şi trebuie să îl
căutăm cu toată inima căci se
va lăsa găsit de cine îl caută“.

Stela Baiţ

„Viţa-de-vie şi pomii
fructiferi s-au terminat, nu
mai au fructe. Viile pornesc
foarte greu, iar strugurii vor
fi puţini. Cât priveşte investiţiile în comună, niciodată
oamenii nu sunt mulţumiţi
de tot ce se face. Se pot face
multe investiţii - uliţe, canalizări, trotuare, dar trebuie
să existe şi preocupare“.

lumină pe străzi, e bine, dar
e trist că a plecat tot tineretul şi am rămas noi, cei care
suntem bătrâni şi bolnavi“.

Maria Drăguţ

Alexandru Florea

„Suntem mulţumiţi, e o
comună frumoasă. Lumină
ne-a băgat, apă ne-a băgat,
gaze avem, străzile sunt
asfaltate. S-au făcut multe,
dacă s-ar putea să întinerească toţi ar fi şi mai bine.

„Sunt mulţumit că avem
lumină, dar ne trebuie şi
canalizare, în rest sunt de

„Am lucrat la şcoală, iar
acum am ieşit la pensie.
Avem o comună frumoasă,
cea mai frumoasă! Ne face
primarul festivaluri, organizează Zilele Comunei şi e
foarte frumos.
Eu nu m-am născut aici,
dar sunt mulţi ani de când
trăiesc aici şi îmi place localitatea. Oamenii sunt pri-

Suntem supăraţi că a venit
bruma şi ne-a afectat via.
La mine sunt vreo 400 de
buturugi distruse“.

Ion Antonie

toate“.

Andrei Mihai

„E greu cu pensiile mici,
ajutoare nu avem. Nu suntem
nici la pensie, nici salariaţi,
iar statul nu ne ajută. Ar trebui făcută o lege astfel încât
să primim şi noi o pensie în
funcţie de anii pe care i-am
muncit. Investiţii s-au făcut,
dar puţine, pentru că investitorii cam fug de România. În
comună ar mai trebui făcute
multe, un pod la cămin, un
canal, că se inundă, iar bătrânii ar trebui ajutaţi mai
mult“.

Mihail Neagoe

mitori, iar legat de investiţii,
ştie primarul ce să facă. Eu
sunt mulţumită. A făcut
asfalt pe la poartă, face şi
canalizarea. Face şi el ce
poate, în funcţie de banii pe
care îi are, important este că
se implică“.

Maria Pârvu

