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Menþionãm  faptul  cã,  deºi  ne  aflãm  într-oo
perioadã  grea,  de  accentuare  a  crizei  economice,
lucrãrile  de  investiþii  la  Parcul Industrial  care  se  edi-
ficã  pe  raza  oraºului  Mizil  continuã.  

Recent,  doamna  Fabioara  Ionescu,  director
al  Parcului  Industrial  Ploieºti,  împreunã  cu  condu-
cerea  Primãriei  oraºului  Mizil  au  efectuat  recepþia
gardului  împrejmuitor  al  Parcului  Industrial  ºi  al
reþelei  electrice de  iluminat  ºi  de  forþã,  care  vor
asigura  alimentarea  beneficiarilor  cu  energie  elec-
tricã,  urmând  ca  în  perioada  imediat  urmãtoare  sã  se
efectueze  recepþia  la  reþeaua  de  gaze  ºi  la  cea  de  apã-
canalizare,  o  datã  cu  finalizarea  drumului  de  acces  în
Parcul  Industrial.  

ddee  CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ      
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Publicaþie lunarã a Primãriei ºi Consiliului Local Mizil

angajeazã  proiectanþi  ingineri,
ingineri  foraj,  frezori  CNC,  strungari,

lãcãtuºi,  tratamentiºti,  sudori.
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AVEM SPORT DE PERFORMANTÃ SI TREBUIE    
SÃ NE MÂNDRIM CU ASTA!
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Noua Piaþã agroalimen-
tarã a oraºului Mizil, edificiu
gândit ºi realizat în ideea de
a conferi un plus de imagine
ºi modernitate oraºului, se
confruntã acum cu unele
probleme legate de ocuparea
spaþiilor comerciale aflate la
etajul clãdirii. Agenþii eco-
nomici de la etaj, care oferã
spre vânzare produse de
îmbrãcãminte, încãlþãminte
ºi altele asemenea, nu s-au
împãcat deloc cu "noua
casã", afirmând cã aceastã
mutare le-a afectat grav situ-
aþia financiarã, clientela lor
fiind din ce în ce mai rarã. Cei
mai mulþi dintre ei au hotãrât sã
se întoarcã la spaþiile în aer liber
ocupate anterior, refuzând pe cele
nou amenajate. Deºi conºtienþi de
faptul cã spaþiile de la etaj sunt
mult mai practice, atât pentru
depozitarea mãrfii în condiþii
optime ºi deplinã siguranþã, cât ºi
din punct de vedere al prezentãrii
produselor, ei declarã cã sunt
nevoiþi  sã renunþe la aceste avan-
taje doar pentru a-ºi reface vadul
comercial anterior.

Vã reamintim cã din
punct de vedere conceptual, pre-

cum ºi al normelor în vigoare,
elemente de care s-a þinut cont în
edificarea acestei construcþii,
piaþa îºi va pãstra ºi în continuare
sistemul adoptat, agenþii eco-
nomici care au renunþat în mod
deliberat la ideea efectuãrii unui
comerþ civilizat, vor fi nevoiþi sã
se mute înapoi, dar pentru asta
trebuie ajutaþi, inclusiv de cãtre
dumneavoatrã! 

În urma unei vizite de
lucru a domnului primar la piaþã
ºi a discuþiilor avute la faþa locu-
lui cu respectivii agenþi econo-
mici, li s-au promis acestora lua-

rea unor mãsuri vizând urmã-
toarele probleme: reducerea chi-

riei pentru spaþiile desti-
nate comerþului cu produse
nealimentare, pe perioada
în care se manifestã con-
diþiile specifice crizei eco-
nomice ºi pânã la formarea
acelui "vad comercial" de
care se tot vorbeºte, dând
astfel un impuls activi-
tãþilor comerciale ºi spriji-
nind dezvoltarea zonei atât
în interesul acestora, cât ºi
al cetãþenilor; asigurarea
unui microclimat optim
desfãºurãrii activitãþii, în

aºa fel încât sã fie asigurat con-
fortul termic atât pentru agenþii
economici, cât ºi pentru clienþi.

Primãria oraºului Mizil,
împreunã cu Consiliul Local, vor
lua mãsurile necesare rezolvãrii
acestor probleme, implicând mai
mult mijloacele proprii de admi-
nistrare, inclusiv publicaþia "Poº-
talionul", prezentând în detaliu
condiþiile extrem de civilizate în
care se desfãºoarã în prezent
activitãþile comerciale în noua
Piaþã agroalimentarã a oraºului.
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RReeppoorrtteerr::  CCaarree  ssuunntt,,  îînn
pprriinncciippaall,,  aattrriibbuuþþiiiillee  sseerrvviicciiuulluuii
dduummnneeaavvooaassttrrãã??

MMiirreellaa  BBoonncciioogg:: Activi-
tatea pe care o desfãºoarã
S.P.C.L.E.P. Mizil constã în:
înregistrarea actelor de naºtere,
cãsãtorie ºi deces, transcrierea
actelor de stare civilã a cetãþenilor
români înregistrate la autoritãþile
strãine, efectuarea tuturor menþiu-
nilor pe marginea actelor de stare
civilã (tot ceea ce înseamnã mo-
dificarea statutului persoanei fi-
zice), operarea în baza de date a
comunicãrilor de naºtere sau de-
ces, eliberarea C.I. sau a C.I.P,
acordarea vizelor de reºedinþã ºi
furnizarea datelor cu caracter per-
sonal, în conformitate cu Legea
677/2001.

RR::  PPrriimm-mmiinniissttrruull  VViiccttoorr
PPoonnttaa  aa  aaccuuzzaatt  pprriimmaarriiii  ddee  nneeiimm-
pplliiccaarree  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  aaccttuu-
aalliizzaarreeaa  lliisstteelloorr  eelleeccttoorraallee  ppeerrmmaa-
nneennttee..  PPoott  ooaarree  pprriimmaarriiii,,  pprriinn
iinntteerrmmeeddiiuull  sseerrvviicciiuulluuii  dduummnneeaa-
vvooaassttrrãã  ººii  þþiinnâânndd  ccoonntt  ddee  llooggiissttiiccaa
ddee  ccaarree  ddiissppuunneeþþii,,  ssãã  ffaaccãã  aacceesstt
lluuccrruu??  CCuu  aallttee  ccuuvviinnttee,,  ppuutteeþþii  cceenn-

ttrraalliizzaa  ddaatteellee  aassttffeell  îînnccââtt  ssãã
ccuunnooaaººtteeþþii  ccuu  pprreecciizziiee,,  îînn  oorriiccee
mmoommeenntt,,  ttooaattee  ppeerrssooaanneellee  ccee  ttrree-
bbuuiiee  îînnssccrriissee  îînn  lliisstteellee  eelleeccttoorraallee
ppeerrmmaanneennttee??

MM..BB:: S.P.C.L.E.P Mizil
înregistreazã comunicãrile de

naºtere ºi decese ale persoanelor
din oraºul Mizil ºi comunelor
arondate transmise de oficiile de
stare civilã ale primãriilor respec-
tive. Baza noastrã de date este ast-
fel conceputã încât nu putem
deþine ºi comunica defalcat, pe

fiecare localitate în parte, numãrul
populaþiei existente, cu atât mai
puþin a acelor persoane care au sau
nu drept de vot. Acest lucru se
poate realiza numai printr-o soli-
citare scrisã adresatã B.J.A.B.D
(Biroul Judeþean pentru Admi-
nistrarea Bazei de Date) Prahova.
Altfel spus, S.P.C.L.E.P Mizil nu
deþine decât numãrul total al per-
soanelor existente în baza de date
pentru oraºul Mizil ºi cele nouã
comune arondate, serviciul nostru
doar prelucrând datele cu caracter
pesonal ale cetãþenilor, date care
ajung la B.J.A.B.D ºi apoi se
colecteazã la D.E.P.A.D.B (Direc-
tia de Evidenþã  a Persoanelor ºi
Administrarea Bazelor de Date).
Primarii, prin serviciile de stare
civilã ale instituþiilor pe care le
conduc, doar întocmesc actele de
stare civilã ºi apoi transmit comu-
nicãrile serviciului de evidenþã al
persoanelor la care sunt arondaþi.

Nedispunând de o bazã de date
proprie, care sã le permitã accesul
la toate datele personale ale lo-
cuitorilor, serviciului nostru ºi
implicit primãriilor, le este impo-
sibil sã  actualizeze listele elec-
torale permanente.

RR::  CCuu  ccee  ccee  aallttee  ggrreeuuttããþþii
vvãã  ccoonnffrruunnttaaþþii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  dduumm-
nneeaavvooaassttrrãã??

MM..BB:: Activitatea pe care
o desfãºoarã serviciul nostru se
confruntã cu aceleaºi dificultãþi pe
care toate serviciile publice comu-
nitare le întâmpinã, în contextul în
care legislaþia în domeniu se aflã
într-o continuã dinamicã, iar spe-
þele sunt din ce în ce mai complexe,
dar sperãm într-o simplificare a le-
gislaþiei, care sã vinã atât în spriji-
nul nostru, cât ºi al cetãþenilor.

RR::  VVãã  mmuullþþuummeesscc  ppeennttrruu
ttiimmppuull  aaccoorrddaatt  ººii  rrããssppuunnssuurriillee
ooffeerriittee!!

CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ

Cea mai mare incertitudine statisticã din
istoria României

DDeezzbbaatteerriillee  ppoolliittiiccee  ddiinn  uullttiimmaa  ppeerriiooaaddãã,,  cceellee  rreeffeerriittooaarree  llaa  pprreessuuppuusseellee
ddiiffeerreennþþee  eexxiisstteennttee  îînnttrree  ppooppuullaaþþiiaa  rreecceennzzaattãã  îînn  22001111  ººii  ppooppuullaaþþiiaa  ccuu  ddrreepptt

ddee  vvoott  îînnssccrriissãã  îînn  lliisstteellee  eelleeccttoorraallee  ppeerrmmaanneennttee,,  nnuu  aauu  ffããccuutt  ddeeccââtt  ssãã  ddeeaa
ppeessttee  ccaapp  ttooaattãã  aaccttiivviittaatteeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ppuubblliiccee  ccoommuunniittaarree  ddee  eevviiddeennþþãã  aa

ppeerrssooaanneelloorr..  ÎÎnn  ccaaddrruull  mmaajjoorriittããþþiiii  ddeezzbbaatteerriilloorr  tteelleevviizzaattee  ddiinn  uullttiimmaa
ppeerriiooaaddãã,,  ss-aa  aavvaannssaatt  iiddeeeeaa  ccuumm  ccãã  pprriimmaarriiii  ss-aarr  ffaaccee  vviinnoovvaaþþii  ddee  aacceessttee
iinnaaddvveerrtteennþþee,,  îînnssãã,,  ssiittuuaaþþiiaa  ppaarree  aa  nnuu  ffii  ddeelloocc  aaººaa..  DDaatt  ffiiiinndd  ffaappttuull  ccãã  îînn

oorraaººuull  MMiizziill  ffuunnccþþiioonneeaazzãã  SSeerrvviicciiuull  PPuubblliicc  CCoommuunniittaarr  LLooccaall  ddee  EEvviiddeennþþãã
aa  PPeerrssooaanneelloorr,,  sseerrvviicciiuu  ccaarree  ddeesseerrvveeººttee  aattââtt  oorraaººuull  MMiizziill,,  ccââtt  ººii  ccoommuunneellee

aarroonnddaattee  aacceessttuuiiaa,,  aamm  ssttaatt  ddee  vvoorrbbãã  ccuu  ddooaammnnaa  MMiirreellaa  BBoonncciioogg,,  ººeeffuull
aacceessttuuii  sseerrvviicciiuu,,  ppeennttrruu  aa  nnee  llããmmuurrii  ddaaccãã  ººii  îînn  ccee  mmããssuurrãã  ssuunntt  pprriimmaarriiii

rrããssppuunnzzããttoorrii  ppeennttrruu  rreeaaccttuuaalliizzaarreeaa  lliisstteelloorr  ddee  vvoott  ººii  ccaarree  eessttee  ppoozziiþþiiaa  aacceessttuuii  sseerrvviicciiuu  îînn  aacceeaassttãã  ddiissppuuttãã..

Mã simt obligat sã co-
mentez afirmaþiile nefondate ºi
rãutãcioase ale celor ce vor sã se
disculpe, aruncând vina în
spinarea altora.

În procesul de elaborare
ºi centralizare a datelor privitoare
la evidenta persoanelor, primãriile
au rolul de a furniza datele nece-
sare cãtre S.P.C.L.E.P. ºi nimic
mai mult! Logistica uzitatã este
astfel conceputã încât centrali-
zarea, chiar ºi a unor date elemen-
tare, este imposibilã, adicã pro-
gramele de calculator impuse fac
imposibila obþinerea cifrelor sta-
tistice.

Aºa stând lucrurile,
acuzaþia trimisã cu atâta uºurinþã
cãtre noi primarii este jignitoare,
nedreaptã, dovedind dezinteres,
necunoaºtere, rãutate.

Dar faptul cã pentru sta-

bilirea cvorumului acestui referen-
dum s-au folosit datele recen-
sãmântului de acum 10 ani ºi nu
de la ultimul, tot primarii sunt de
vinã?

Faptul cã din 2007 guver-
nul de atunci a renunþat la înregis-
trarea persoanelor ce lucreazã
peste hotare, lipsind multe insti-
tuþii de aceste date statistice
extrem de importante, pentru
aceastã hotãrâre iresponsabilã, tot
primarii ºi primãriile sunt de vinã?
ªi de ar fi numai asta!

Credeam cã oamenii sunt
doar niºte cifre statistice jucate la
ruleta nesimþirii, dar vãd cã nici
mãcar atât nu mai sunt!

Trãim un haos general,
guvernat cu mãiestrie de "sindro-
mul naivitãþii", speranþei rãmânân-
du-i o singurã ºansã: cerul!

EEmmiill  PPRROOªªCCAANN

Invadaþi
de pro-
b l e m e
fel de fel,
în mer-
sul nos-
tru prin

viaþã putem ignora realitatea. Sub
imperiul gândurilor, putem trece
nepãsãtori pe lângã minunea ofe-
ritã de un pom înflorit, pe lângã
un rãsãrit mirific sau pe lângã un
bãtrân neputincios cu faþa plânsã
ºi tristã.

Putem, din pãcate, igno-
ra foarte uºor realitatea, adevãrul!
Aceastã necunoaºtere, neºtiinþã,
neglijenþã sau cum am mai putea
traduce ignoranþa, chiar dacã apa-
rent nu doare ºi nu ne afecteazã, în
realitate poate produce modi-
ficãri, de cele mai multe ori ire-
versibile, sechelele putând provo-
ca rãni grave vieþii, în toatã diver-
sitatea trãirilor ei.

Atunci când poporul
nostru nu depindea de nimeni ºi
era lãsat în pace sã-ºi vadã de ale
lui, atunci când toatã lumea
muncea aici ºi nu la cãpºuni, þara
noastrã avea o industrie superper-
formantã, în multe domenii eram
în topul celor mai buni producã-
tori din lume! 

Unde este industria noas-
trã? Unde sunt fabricile ºi uzinele
pe ale cãror produse, rãspândite în
toatã lumea, scria "Made in Ro-
mania"? Sunt peste graniþã, în alte
þãri, sub formã de inox sau fier
vechi! Nu au venit strãinii sã le
încarce ºi sã plece cu ele, nu! De-
molatul este o operaþiune greoaie,
costisitoare, ce nu se preteazã la
palmele lor fine, obiºnuite sã diri-
jeze sclavii din þãrile cotropite,
sclavi ce le-au construit oraºe cu
arhitecturã impunãtoare ºi toatã
bunãstarea. "Industria româneas-
cã e un morman de fiare vechi!",
ne-au trâmbiþat strãinii prin gura
lui Petre Roman. Preþul industriei

româneºti? Preþul fierului vechi,
fãrã cheltuielile cu demontarea ºi
transportul. Dacã ar fi sã se întâm-
ple o minune ºi poporului român
sã i se facã dreptate, ce despãgu-
biri ar trebuie sã cerem pentru
industria furatã? Cât valoreazã
una din sutele de fabrici ºi uzine
pe care le aveam? Dar producþia
lor pe 22 de ani, cât valoreazã?
Dar pierderile din agriculturã,
îmbunãtãþiri funciare, minerit,
transporturi (aeriene, feroviare,
maritime) ºi toate celelalte acti-
vitãþi aducãtoare de locuri de mun-
cã ºi profit pentru bugetul þãrii?
Dar resursele pe care le-am dat sã
le exploateze alþii? Cât profit ne-ar
fi adus petrolul, apele minerale,
zãcãmintele de minereuri, de mar-
murã? Poate cineva sã socoteascã
aceastã imensã pagubã?

Pentru ce toate astea?
Pentru ce a trebuit sã dãm pe apa
sâmbetei tot ce aveam? Am dat
sau ni s-a luat? Aceasta e între-
barea! Pentru ce poporul român a
trebuit sã sãrãceascã în asemenea
hal? De ce copiii noºtri merg sã
înveþe ºi sã lucreze în alte þãri ºi
chiar au ajuns sã îºi dorescã asta?
Aud tot mai des expresii de genul:
"Poporul român ºi mãmãliga sunt
acelaºi lucru", "L-am împuºcat pe
Ceauºescu..., suntem singurul
popor care ºi-a omorât conducã-
torul...", "Am dat totul la strãini",
"Nu vrem sã muncim, nu ºtim sã
ne chivernisim, nu ºtim nimic sã
facem ca lumea..." sau "Mi-a
furat portofelul la Paris!, Aaa,
precis hoþul a fost un român!" In-
credibil! Strigãtor la cer!

Ni s-au luat, pãdurile,
petrolul, apele minerale, minere-
urile, institutele de cercetare,
industria, agricultura, zootehnia,
întreaga economie ºi multe altele,
dar demnitatea ºi mândria de a fi
român, cine ni le-au luat?

CCoonnttiinnuuaarree  îînn  ppaaggiinnaa  44

LOCALNr. 94 / septembrie 2012    

MMiirreellaa  BBoonncciioogg

BI(N)G    BANG!

SS..CC..  EEXXCCEELLLLTTIIPPOO..  SS..RR..LL..
GGhheeoorrgghhee  AANNGGHHEELL
TTeell..  00776600  553300  443300

ooffffiiccee@@eexxcceellllttiippoo..rroo
AAddrriiaannaa  PPOOPPAA  aaddyyzzeesstt@@yyaahhoooo..ccoomm

EDITORIAL



Pagina 3

RReeppoorrtteerr::  DDaaccãã  nnuu  aavveeþþii
nniimmiicc  îîmmppoottrriivvãã,,  aaºº  ddoorrii  ssãã  îînn-
cceeppeemm  ddiissccuuþþiiaa  nnooaassttrrãã  pprriinn  aa  vvãã
pprreezzeennttaa  cciittiittoorriilloorr  nnooººttrrii..

NNiiccoollaaii  CCrrããcciiuunn:: Anul
acesta am împlinit 60 ani, fiind
nãscut la data de 1 ianuarie 1952,
în comuna Mlãjet (Nehoiu),
judeþul Buzãu, într-o familie de
oameni cu o concepþie sãnãtoasã
despre muncã ºi viaþã. Am cres-
cut ºi copilãrit în oraºul Mizil,
unde am urmat  Liceul Agricol.
Sunt licenþiat în ºtiinþe econom-
ice, fiind absolvent al Academiei
de Studii Economice, Facultatea
de Finanþe-Contabilitate, speciali-
tatea contabilitate, promoþia 1976,
fãrã frecvenþã. Am parcurs toate
treptele ierarhice ale meseriei, dar
cea mai mare parte din timp am
lucrat la Filatura de lânã Mizil, iar
din anul 1983 la Uzina Mecanicã,
unde am activat ºi ca ofiþer pânã
în anul 1995, având gradul de
maior. Începând cu anul 1996 am

firma proprie de audit ºi expertize
contabile, desfãºurând totodatã
activitãþi independente ca per-
soanã fizicã autorizatã, deþinând
în acest scop ºase atestate profe-
sionale ºi anume: auditor finan-
ciar, expert contabil, consultant
fiscal, administrator ºi lichidator
judiciar, expert tehnic evaluator
înscris în Tabloul Ministerului
Justiþei ºi expert evaluator de
întreprinderi. 

Sunt cãsãtorit cu Ana, de
profesie subinginer ºi ne mândrim
cu trei bãieþi, absolvenþi de facul-
tate. Ne-am ales cu trei bãieþi
datoritã soþiei, care dorea ºi o fatã.
De fapt, acum avem cinci bãieþi ºi
trei fete, punând la socotealã fe-
tele aduse de bãieþi, precum ºi cei
doi nepoþi. Soþia este foarte mân-
drã de acest lucru, nefiind convin-
sã de realitatea poveºtii  "Soacra
cu  trei nurori". Doi  bãieti mi-au
urmat meseria, dintre care unul s-
a stabilit în Germania. 

Am intrat în politicã în
anul 2000, ca membru PSD, iar
acum sunt la al treilea mandat de
consilier local. Din punct de
vedere  politic, ca ºi în cãsnicie,
am fost consecvent: cum am
început, aºa am continuat. 

RR..::  CCee  vv-aa  ddeetteerrmmiinnaatt  ssãã
iinnttrraaþþii  îînn  ppoolliittiiccãã;;  ccee  ssaattiissffaaccþþiiii  aaþþii
oobbþþiinnuutt  îînn  ccaalliittaattee  ddee  ccoonnssiilleerr??

NN..CC..:: Cu  intrarea în
politicã este o altã poveste.
Imediat dupã înlãturarea regimu-
lui comunist din România ºi con-
damnarea lui Ceauºescu, ca
formã de revoltã a mea împotriva
regimului respectiv, am ars car-
netele de partid, al meu ºi al soþiei,
la flacãra aragazului, hotãrând în
acelaºi timp sã nu mai intru nicio-
datã în politicã. Toate acestea au
durat pânã în prima parte a anului
2000, când unul dintre prieteni,
care dorea sã candideze la funcþia
de primar al oraºului Mizil, m-a
întrebat dacã vreau sã îmi depun
candidatura pentru consilier local.
Cum nu l-am putut refuza pe
Cornel Buzu, am devenit membru
PSD, apoi consilier local prin
votul mizilenilor. Singurele satis-
facþii  în calitate de consilier local,
au fost atunci când hotãrârile
aprobate de CL erau în concor-
danþã cu interesele generale ale
oraºului Mizil ºi ale cetãþenilor
sãi.                   

RR..::VV-aaºº  rruuggaa  ssãã  ccoommeenn-
ttaaþþii  ppoozziiþþiiaa  ppee  ccaarree  oo  aavveeþþii  îînn
ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  MMiizziill  ººii
ccuu  ccee  ggâânndduurrii  ppoorrnniiþþii  îînn  aacceesstt  nnoouu
mmaannddaatt..

NN..CC..::  În actualul mandat,
deþin funcþia de Preºedinte al
Comisiei  buget finanþe, aceasta
fiind formatã din încã patru mem-

bri: Mareº Vasilica, Minea Victor,
Rânceanu Justin ºi Rãdulescu
Nicuºor. Contextul actual, carac-
terizat printr-o criza economico-
financiarã la nivel mondial, cu
implicaþii majore ºi la nivelul
economiei româneºti, accentuatã
de instabilitatea politicã, ne obligã
a fi fermi ºi exigenþi, de a acþiona
în spiritul respectãrii legalitãþii, a
menþinerii echilibrului bugetar,
asigurând totodatã gestionarea
eficientã ºi transparentã a resur-
selor financiare publice. Asigur
cã în cadrul acestei comisii acti-
vitatea se va desfãºura corespun-
zãtor, în sensul cã proiectele de
hotãrâre vor fi analizate, dezbã-
tute ºi supuse în mod democratic
la vot. Personal, asigur mizilenii
cã votul meu va fi favorabil  doar
pentru acele proiecte care înde-
plinesc condiþia de legalitate ºi
care sunt în interesul cetãþenilor.
Misiunea noastrã va fi  îndeplinitã
cu succes, având în vedere cã
executivul este format din perso-
nal competent, cu vechime ºi ex-
perienþã. O garanþie în plus pentru
noi o constituie ºi faptul cã în
fruntea acestuia se aflã, la al cin-
cilea mandat, domnul Emil Proº-
can, persoanã cu experienþã în-
delungatã în probleme de admi-
nistraþie publicã localã.

CCoonnttiinnuuaarree  îînn  ppaaggiinnaa  66

AUTORITATEA TUTELARÃ 
Noi prevederi

Începând din luna mai
a.c, Biroul de Administraþie Pu-
blicã din cadrul Primãriei ora-
ºului Mizil, a preluat sarcinile de
Autoritate Tutelarã.

Autoritatea tutelarã e-
xercitã controlul asupra modului
în care tutorele s-a îngrijit de
minor, a modului cum a adminis-
trat bunurile acestuia ºi descarcã
anual gestiunea dupã prezentarea
de cãtre tutore a dãrii de seamã,
în termen de 30 de zile de la
sfârºitul anului calendaristic.

Potrivit Legii 60/2012,
pânã la intrarea în vigoare a Legii
nr.134/2010 privind Codul de
Procedurã Civilã, numirea cura-
torului oficial, care îl asistã sau îl
reprezintã pe minor la încheierea
actelor de dispoziþie sau dez-
baterea procedurii necesare, se
face de îndatã, de cãtre autori-
tatea tutelarã, la solicitarea
notarului public.

PPeettrree  EElleennaa

Se apropie scadenþa celui
de-al doilea 

termen de platã a
impozitelor ºi taxelor

Vã reamintim cã în con-
formitate cu prevederile Codului
Fiscal, impozitele ºi taxele locale
se plãtesc anual, în douã tranºe
egale, termenele de platã pentru
sumele din anul în curs fiind 31
martie ºi 30 septembrie. Fac ex-
cepþie de la regulã taxele pentru
reclamã ºi publicitate, taxa pen-
tru vehiculele lente ºi impozitul
pe spectacole (acestea se plãtesc
trimestrial - 31 martie, 30 iunie,
30 septembrie ºi 30 noiembrie). 

Având în vedere cã se
apropie scadenþa celui de-al doi-
lea termen de platã a impozitelor
ºi taxelor, rugãm contribuabilii,
persoane fizice ºi juridice, care nu
au achitat sumele datorate, sã se
prezinte la ghiºeul serviciului
Taxe ºi Impozite în vederea
achitãrii acestora.

Impozitele ºi taxele lo-
cale se pot achita fie în numerar,
la casieria serviciului Taxe ºi
Impozite locale a  Primãriei Mi-
zil, b-dul Unirii nr.14, fie prin
ordin de platã sau mandat poºtal. 
Pentru  întârzierile la platã se va
percepe o majorare de 2% / lunã.

ªªeeff  sseerrvviicciiuu  IITTLL,,
EEcc..  SSiillvviiaa    PPRRIICCOOPP

AANNGGAAJJÃÃRRII
SC PLOLAR PROD SRL

Mizil, str. Mihai
Bravu, nr.63, tel: 0244 253259

PPOOSSTTUURRII  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE

MMuunncciittoorr  nneeccaalliiffiiccaatt  pptt
mmaassiinnaa  ddee  ccuussuutt - 20 de locuri

MMuunncciittoorr  nneeccaalliiffiiccaatt
((ttaaiieettoorr  tteessaattuurraa)) -1 loc

CCOONNDDIITTIIII    DDEE    OOCCUUPPAARREE  
vechime min 1 an,

tichete de masa, prime lunare,
perioadã nedeterminata

POLITICÃ ªI ADMINISTRAÞIE

Consiliul Local al
oraºului Mizil,

Vãzând Ordinul nr. 331/
19.06.2012 al Prefectului Jude-
þului Prahova privind constituirea
Consiliului Local Mizil, ca urma-
re a alegerilor locale din 10.06.
2012; prevederile HCL nr. 76/29.
06.2012 cu privire la constituirea
Consiliului Local Mizil ºi preved-
erile HCL nr. 78/29.06.2012 cu
privire la alegerea viceprimarului
orasului;

În conformitate cu
prevederile OG nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare ºi funcþionare a con-
siliilor locale, aprobatã prin Legea
nr.673/2002;

În temeiul art. 31, alin.
(1) din Legea nr.215/2001 - legea
administratiei publice locale,
republicata în 2007, adoptã
prezenta:

HH  OO  TT  ÃÃ  RR  ÂÂ  RR  EE
Art. unic. Se orga-

nizeazã, pe întreaga duratã a man-
datului Consiliului Local al
oraºului Mizil, cinci comisii de
specialitate, dupã cum urmeazã:
1. Comisia buget - finanþe, studii
prognoze economice, sociale,

administrarea domeniului public
ºi privat : CCrrããcciiuunn  NNiiccoollaaii,,  MMaarreeºº
VVaassiilliiccaa,,  MMiinneeaa  VViiccttoorr,,  RRâânncceeaannuu
JJuussttiinn  LLaauurreennþþiiuu,,  RRããdduulleessccuu
NNiiccuuººoorr
2. Comisia prestãri - servicii,
comerþ, agriculturã, privatizare:
CCiioobbaannuu  MMaarriiaann,,  CCããzzããnneessccuu
GGhheeoorrgghhee,,  LLeeeessccuu  DDuummiittrruu
3. Comisia pentru urbanism ºi
amenajarea teritoriului: PPaaººooll
NNiiccoollaaii,,  AAlleexxee  IIlliiee,,  RRããdduulleessccuu
MMiihhaaiill
4. Comisia pentru administraþie
publicã localã, juridicã, pãstrarea
ordinii publice, respectarea drep-
turilor omului: SSttooiicceessccuu  ªªtteeffaann,,
BBããdduulleessccuu  VVaalleerriiuu,,  IIlliiee  GGiiggeell
5. Comisia pentru activitãþi ºtiinþi-
fice, sportive ºi agrement, învãþã-
mânt, culturã, sãnãtate, protecþie
socialã: DDrrããggaann  MMiihhaaii,,  MMããrrggããrriitt
RRoommeeoo,,  TTuuddoorriiee  MMaarriiaa

PPrreeººeeddiinnttee  ddee  ººeeddiinnþþãã    
CCOONNSSIILLIIEERR,,      RRããdduulleessccuu  MMiihhaaiill    

CCoonnttrraasseemmnneeaazzãã    
SSEECCRREETTAARR,,    ªªtteeffaann  MMaarrcceell

Datã în Mizil, azi 29.06.2012
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pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  ººii  ccoommppoonneennþþaa  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aallee  
CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  oorraaººuulluuii  MMiizziill

Serviciul Public de
Gospodãrie Comunalã s-a ocupat
de întreþinerea spaþiilor verzi în
urmãtoarele zone din oraº: parcul
din cartierul Teilor, parcul de
lângã ªcoala "Sfânta Maria", par-
cul din centrul oraºului ºi cel din
piaþã. Activitãþile de îngrijire a
spaþiilor verzi se fac în fiecare
lunã, de cãtre lucrãtorii S.P.G.C. 

Se confecþioneazã în
continuare pavele (300 - 400/zi),
pentru refacerea trotuarelor de pe
strãzile pe care s-au produs dete-
riorãri. Recent, s-au efectuat ast-
fel de lucrãri de refacere pe strada
Mihai Bravu, în zona service-ului

auto ºi în zona care necesita tro-
tuar, aflatã în apropierea maga-
zinului universal Penny. În pe-
rioada urmãtoare va fi refãcut pa-
vajul pe toate strãzile cu astfel de
probleme.

S-au împrejmuit cu plasã
sudatã spaþiile verzi din faþa
blocurilor de pe strada Cuza
Vodã, activitate efectuatã la ce-
rerea oamenilor ce locuiesc în
acea zonã.

S-a început confecþio-
narea ºi montarea unor bãnci în
faþa blocurilor din zona Teilor. 

ªªeeff  sseerrvviicciiuu,,  DDrraaggoommiirr  IIoonneell

ÎN ACTUALITATE LA S.P.G.C.

Drepturile de asistenþã
socialã se acordã în baza cererii ºi
a declaraþiei pe propria rãspun-
dere, însoþite de actele dovedi-
toare privind componenþa familiei
ºi veniturile membrilor acesteia.
Existenþa oricãror alte venituri
decât cele care pot fi dovedite cu
acte, se menþioneazã în declaraþia
pe propria rãspundere a persoanei
care solicitã ajutorul social sau
alocaþia de susþinere a familiei.
Declararea unui numãr mai mare
sau mai mic de membri de fami-
lie sau declararea unor venituri
mai mici decât cele reale, în sco-
pul de a obþine foloase materiale

necuvenite, constituie infracþiune
ºi se pedepseºte potrivit dispoziþi-
ilor Codului Penal.

În ultima perioadã,
Agenþia Judeþeanã de Prestaþii ºi
Inspecþie Socialã Prahova a sem-
nalat mai multe cazuri de  benefi-
ciari ai acestor prestaþii sociale
din oraºul Mizil care nu au
declarat componenþa reala a fa-
miliei, precum ºi faptul cã benefi-
ciau ºi de alte venituri nede-
clarate, urmând ca aceste per-
soane sã rãspundã in fata legii
conform art. 292 din Codul Penal.

ªªeeff  sseerrvviicciiuu,,  TTããnnaassee  LLoorreeddaannaa

În atenþia persoanelor beneficiare
de ajutor social sau  de alocaþie

pentru susþinerea familiei

NNIICCOOLLAAII  CCRRÃÃCCIIUUNN  -  PPRREEªªEEDDIINNTTEELLEE  CCOOMMIISSIIEEII  DDEE  BBUUGGEETT  FFIINNAANNÞÞEE

„...Am ars carnetele de partid, al meu ºi al soþiei,  la
flacãra aragazului, hotãrând în acelaºi timp sã nu

mai intru niciodatã în politicã!“ 

Nr. 94 / septembrie 2012  
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Pe data de 26 iulie, în
prezenþa noului Consiliu Local ºi a
conducerii Primãriei, a avut loc
ºedinþa ordinarã sub preºedinþia de
ºedinþã a domnului consilier Alexe
Ilie, având înscrise pe ordinea de zi
urmãtoarele probleme:
1. Depunerea jurãmântului de cãtre
domnul consilier Ciobanu Marian;
2. Aprobarea procesului verbal din
data de 31.05.2012;
3. Proiect de hotãrâre pentru apro-
barea Raportului privind serviciile
ºi activitãþile de asistenþã medicalã
comunitarã derulate la nivelul
oraºului Mizil în perioada 01.01 -
30.06.2012;
4. Proiect de hotãrâre pentru apro-
barea Raportului cu privire la
activitatea asistenþilor personali ai
persoanelor cu handicap grav din
cadrul Serviciului Public de Asis-
tenþã Socialã Mizil, pe semestrul I-
2012;
5. Proiect de hotãrâre privind mo-
dificarea statului de funcþii al
Spitalului Orãºenesc "Sfânta Filof-
teia" Mizil;
6. Proiect de hotãrâre privind apro-
barea decontãrii sumelor reprezen-
tând drepturile de deplasare a per-
sonalului didactic din instituþiile de
învãþãmânt preuniversitar din
oraºul Mizil, pentru lunile mai ºi
iunie 2012;
7. Proiect de hotãrâre privind con-
stituirea Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor
ce alcãtuiesc domeniul public al
oraºului Mizil;
8. Proiect de hotãrâre privind apro-
barea includerii în linia de gardã
pediatrie, pe perioada determinatã,
a doamnei dr. Negru - Rânceanu
Elena, medic specialist pneumolo-
gie la Spitalul Orãºenesc "Sfânta
Filofteia" Mizil;
9. Proiect de hotãrâre privind mo-
dicarea organigramei ºi a statului
de funcþii al aparatului de speciali-
tate al Primarului oraºului Mizil ºi
al serviciului Public de Interes
Poliþia Localã, din subordinea
Consiliului Local Mizil;
10. Proiect de hotãrâre privind
numirea reprezentanþilor Consiliu-
lui Local al oraºului Mizil, împu-
terniciþi sã reprezinte interesele
oraºului, în adunarea generalã a SC
Merenda Prim SRL Mizil (cantina
oraºului);
11. Proiect de hotãrâre privind alo-
carea sumei de 6.000 lei din buge-
tul local al oraºului Mizil, Parohiei
Fefelei, pentru construirea unei
toalete la sediul bisericii;
12. Rediscutarea proiectului de
hotãrâre privind aprobarea preþului
minim evaluat de la care se por-
neºte negocierea în vederea vân-
zãrii unor terenuri proprietate pri-
vatã a oraºului Mizil;
13. Rediscutarea proiectului de
hotãrâre privind aprobarea PUD -
"ridicare restricþie de construire în
vederea amplasãrii unei locuinþe
(S=1485mp)" în oraºul Mizil, DJ
102K, nr cadastral 20885, tarla 17,
parcela A 263/1, judeþul Prahova,
beneficiar Stan Daniel.
14. Rediscutarea proiectului de
hotãrâre privind scoaterea la lici-
taþie publicã în vederea închirierii a
terenului în suprafaþã de 25 mp, si-
tuat în  str. Nicolae Balcescu, f.n.,

teren proprietate publicã a oraºului
Mizil, în vederea amenajãrii unui
spaþiu comercial.
15. Diverse.

Ordinea de zi a fost apro-
batã cu unanimitate de voturi, mai
puþin primul punct, motivaþia fiind
absenþa domnului consilier Cio-
banu Marian. Proiectele de ho-
tãrâre au fost aprobate cu unanimi-
tate de voturi, mai puþin proiectul
de hotãrâre privind modificarea
statului de funcþii al Spitalului
Orãºenesc "Sfânta Filofteia" Mizil.

La punctul 4, domnul pri-
mar a apreciat cã: "Începând de
anul trecut, problemele privind
finaþarea asistenþilor personali s-au
accentuat. Pur ºi simplu nu mai
primim bani pentru plata acestor
asistenþi. Am încercat sã gãsim o
soluþie în aceastã privinþã, iar sin-
gura care ne-ar avantaja ar fi
tragerea sumelor din semestrul IV
în semestrul III, gãsind o primãrie
care sã ne dea din surplusul ei
(dacã are aºa ceva!) ,iar noi sã ram-
bursãm în sem. IV. Deocamdatã
suntem în tratative cu Primãria
Ploieºti în vederea soluþionãrii
acestei probleme." 

La punctul 7, s-a constitu-
it comisia pentru întocmirea inven-
tarului bunurilor ce alcãtuiesc
domeniul public al oraºului Mizil,
comisie formatã din: Emil Proºcan,
primarul oraºului Mizil - pre-
ºedinte, ªtefan Marcel, secretarul
oraºului Mizil - secretar, Dinu Da-
niela, director economic în cadrul
Primãriei, Elisei Constantin, in-
spector  patrimoniu în cadrul Pri-
mãriei ºi Panait Victoria, consilier
juridic - membri.

La punctul 9, domnul pri-
mar a precizat cã este vorba de o
creºtere a personalului de la Poliþia
Localã cu douã locuri, motivul
fiind cã persoanele în cauzã s-au
întors din concediul prenatal, cu
menþiunea cã Primãria Mizil se
încadreazã în cei 150 de angajaþi.
Domnul primar a mai precizat cã a
fost obligat sã disponibilizeze ºi
astfel s-a micºorat puterea de
acoperire a întregului oraº în ce
priveºte paza. "Avem bunuri care
ni se distrug, cimitirul pare a fi din
nou o problemã, apar din ce în ce
mai multe probleme în ºcoli, la sala
de sport, în parcuri, între blocuri -
un exemplu ar fi foiºoarele care
sunt aproape distruse. Totul din
cauzã cã autonomia localã este la
pãmânt. Alþii decid pentru noi ºi nu
noi! Cu toate acestea, sã ºtiþi cã
suntem sub media pe judeþ în ceea
ce priveºte infracþionalitatea ºi
liniºtea publicã" a adãugat domnul
primar.

La punctul 10, comisia
stabilitã sã reprezinte interesele
oraºului în adunarea generalã a SC
Merenda Prim SRL Mizil sunt:
Drãgan Mihai, Mareº Vasilica,
Paºol Nicolai, Crãciun Nicolai ºi
Mãrgãrit Romeo.

Domnul primar a relatat
istoria ºi importanþa cantinei, iar
singurul mod pentru evitarea desfi-
inþãrii ei a fost transformarea în
societate privatã cu autofinanþare.
Preþurile sunt destul de mici, iar
cantina se închiriazã oricãrui
eveniment, la un preþ destul de

modest. "În momentul de faþã
aceastã cantinã se descurcã foarte
greu, este "pe roºu", având nevoie
de un consiliu de administraþie care
sã-i reprezinte interesele. Toate
eforturile fãcute pentru menþinerea
ei pe linia de plutire au meritat, iar
eu sper ca noul consiliu de admi-
nistraþie sã vinã ºi cu idei pentru
efiecientizarea ei." a precizat dom-
nul primar.

La punctul 13, s-a pre-
cizat cã este vorba de un teren din
zona Vadu-Sãpat, domnul primar
specificând cã "nu i se poate inter-
zice unui om sã-ºi facã casã acolo,
în mãsura în care Comisia tehnicã
de amenajare a teritoriului ºi
urbanism a judeþului Prahova ºi-a
dat acordul ºi are toate actele în
regulã".

La punctul 14, a fost
vorba de închirierea unui teren, pe
latura blocului 23, cetãþeanului
Banu Marcu, în vederea construirii
unui spaþiu comercial, stabilându-
se suma de 20 lei/mp/lunã.

La punctul diverse s-au
discutat urmãtoarele: 
1.Adresa nr 640/17.07.2012 din
partea Hidro Prahova, sucursala
Mizil, prin care anunþã modificarea
preþurilor ºi tarifelor de alimentare
cu apã ºi de canalizare, pentru
întreaga arie de operare a SC Hidro
Prahova SA, începând cu data de
01.07.2012, dupã cum urmeazã:
serviciul de apã potabilã, se modi-
ficã de la 3,17 lei/mc la 3,93 lei/mc,
iar serviciul de canalizare de la
1,47 lei la 1,82 lei.
Referitor la acest acest punct, dom-
nul primar a afirmat: "Iniþial acest
serviciu a fost al Primãriei Mizil,
dar datoritã condiþiilor ºi normelor
prevãzute de structurile europene,
am fost nevoiþi sã-l cedãm soci-
etãþii Hidro Prahova, pentru cã
numai aºa puteam primi bani. Un
bun exemplu este programul
SAMTID, în urma cãruia am reuºit
sã îmbunãtãþim reþeaua de apã-
canal, în mare parte din oraº. Însã,
din cauzã cã acest serviciu nu mai
este al nostru, nu putem lua noi
hotãrâri în favoarea oraºului ºi al
cetãþenilor. Scumpirile care se fac,
doar ni se aduc la cunoºtinþã, fãrã
nicio posibilitate de intervenþie din
partea noastrã. Nu mai vorbim de
faptul cã a scãzut foarte mult cali-
tatea serviciului respectiv. Intenþia
mea este ca acest serviciu sã revinã
sub conducerea Primãriei, deoa-
rece instituþia noastrã ºtie mai bine
problemele ºi necesitãþile oame-
nilor. Problema raþionalizãrii apei
se datoreazã lipsei celui de-al
doilea fir de apã de la Bãlteºti, pe
care îl trãsesem într-un mandat tre-
cut, dar la care s-a renunþat într-un
alt mandat (nu al meu!), iar din 60
l pe care-i pompa Bãlteºtiul, acum
avem doar 33. Deºi cu cei de la
sucursala Mizil ne înþelegem foarte
bine, cu operatorul SC Hidro
Prahova SA au început deja pro-
blemele, din cauzã cã vrem sã ne
luãm acest serviciu înapoi, deoa-
rece dorim sã nu ne mai scãrpinãm
cu mâna altuia. Ca soluþie, noi ºi cu
cei care conduc Hidro PH, sucur-
sala Mizil, avem în plan realizarea
a încã douã puþuri la Bãlteºti, pe
lângã cele ºase existente, deoarece

apa venitã de la Bãlþeºti este de o
calitate foarte bunã".
2. Adresa nr.19405/10.07.2012,
din partea preotului Pãun Cergãu,
paroh la Parohia "Sfânta Muceniþã
Filofteia ºi Sfântul Dimitrie cel
Nou", prin care solicitã un ajutor
financiar în valoare de 20.000 lei,
reprezentând datorii la furnizorii de
materiale ºi la constructor. Ho-
tãrârea s-a amânat, cu specificarea

ca biserica sã gãseascã mai întâi
niºte surse de finanþare, iar dacã
acestea nu sunt gãsite, sã revinã cu
solicitarea propriu-zisã.
3. Adresa nr.19.239 din partea
Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor, filiala Mizil, prin care
solicitã un spaþiu pentru sediu, rãs-
punsul fiind cã momentan Primãria
Mizil nu dispune de spaþii libere.

Victooria  PANAIT
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Atâta lipsã de culturã sã

se fi prãvãlit peste noi, încât sã nu
mai ºtim nimic despre istoria
poporului din care facem parte?
Hãrnicia, vitejia, priceperea, in-
teligenþa, toleranþa, respectul, os-
pitalitatea, sufletul deosebit, bun
ºi toate calitãþile ce caracterizeazã
românul adevãrat, s-au dus ºi ele
pe apa sâmbetei? Ce anume ne-a
schimbat în asemenea hal?

Dumneata, cel care ci-
teºti acum aceste rânduri, te con-
sideri hoþ, nepriceput, prost, trã-
dãtor? Dar pe pãrinþi, vecini,
rude, prieteni..., îi consideri tot
aºa? Ai vinã pentru moartea lui
Ceauºescu, pentru distrugerile
din þara asta, pentru cerºetoria ºi
furturile din þãrile Europei? Ai
fãcut vreun rãu ºi meriþi asta?
Dacã nu, de ce acceptãm, pe
nedrept, distrugerea þãrii, a dem-
nitãþii ºi chiar a identitãþii noastre
naþionale? De ce atât de multe
lucruri împotriva noastrã le tre-
cem cu vederea, le ignorãm, iar
mai apoi ne ºi acuzãm?

De ce numai la noi în
þarã se dezvoltã consecvent starea
de anormalitate, care poate duce
la pieirea neamului nostru? De ce
atâta urã îndreptatã împotriva
noastrã? De ce mimãm necunoaº-
terea, neºtiinþa, neglijenþa, naivi-
tatea? De ce atâta ignoranþã în
turnul de veghe?

BULGARIA a interzis
tãierea pãdurilor, îºi exploateazã
singurã resursele, pune moratoriu
ºi învinovãþeºte FMI-ul pentru
agravarea crizei, nu cedeazã pre-
siunilor americane de a le exploa-
ta gazele de ºist, are pãreri proprii
despre dosarul iranian, cere Ru-
siei respectarea intereselor naþio-
nale în proiectul South Stream,
iar premierul Boiko Borisov, în
discursurile sale, face tot mai
dese trimiteri la Dobrogea!

UNGARIA  se pare cã
recupereazã ideologia hortystã,
exersând serioase idei revizio-

niste ºi asta pe fondul unei sim-
patii tot mai vizibile din partea
UE! Aceeaºi UE, în faþa cãreia
am noi am înþepenit în poziþie de
drepþi!

În SERBIA, imediat
dupã alegeri, T. Nikolici a dat o
fugã pânã la Moscova, a negociat
genocidul de la Srebenica ºi a
avertizat cã nu accepta integrarea
în UE oricum. Comunicatul Pa-
triarhiei Serbiei ne aratã izolaþi,
chiar ºi din punct de vedere orto-
dox.

În REPUBLICA MOL-
DOVA s-a impus legea egalitãþii,
vorbindu-se de instaurarea unor
regiuni separatiste autonome în
zonele controlate politic de co-
muniºtii ºi episcopii, ce probabil
sunt apropiaþi Mitropoliei Mos-
covei.

În toate þãrile vecine sunt
agitaþii pentru mai mult, pentru
mai bine, pentru o respiraþie nor-
malã. Peste tot în lume oamenii
reacþioneazã la ceea ce se întâm-
plã nefiresc, se îngrijoreazã, iau
mãsuri. Peste tot grija ºi respectul
omului faþã de OM!

La noi este încã varã ºi
în arºiþa ei simt toate toamnele ºi
iernile lumii!

Ar trebui sã militãm
pentru un proiect european sau
guvernamental care sã ofere posi-
bilitatea fiecãrui cetãþean de a
avea un clopot uriaº, ca acelea
care vestesc pericolele, începerea
slujbelor, intrarea în starea de
rugãciune sau dimineþile. Întreg
pãmântul nostru românesc, din
munþi pânã la Dunãre, sã fie
presãrat cu uriaºe clopote! Seara,
în liniºtea luminii ce pleacã, ne-
am încleºta toatã greutatea
pãtimirilor de frânghie ºi am
trage vânjos. De pe pãmântul
paºilor noºtri s-ar elibera þipãtul! 
Întreg vãzduhul ar vibra, dangã-
tul sãu uriaº s-ar auzi ºi simþi
peste tot pe Pãmânt, dar cu sigu-
ranþã ºi în Cer!

EEmmiill  PPRROOªªCCAANN

EDITORIAL

BI(N)G    BANG!

ªedinþa Consiliului Local

MMaarrttoorr  llaa  ssffaattuull  aalleeººiilloorr



Pagina 5

Sunteþi cetãþean al UE
(cetãþean al unui stat membru al
UE), aveþi vârsta la care puteþi
vota la alegerile pentru
Parlamentul European ºi doriþi sã
susþineþi o iniþiativã ? Pentru
aceasta, trebuie sã completaþi un
formular special de declaraþie de
susþinere oferit de organizatorii
iniþiativei, pe suport de hârtie sau
online (dacã organizatorii au pus
la dispoziþie un site în acest scop).
Formularul trebuie sã respecte
modelul din regulamentul privind
iniþiativa cetãþeneascã ºi sã
includã toate informaþiile solici-
tate despre iniþiativã (titlu, obiect
ºi obiective etc.), precum ºi
numãrul de înregistrare atribuit
iniþiativei de cãtre Comisie. Dacã
doriþi, puteþi verifica dacã iniþiati-
va a fost  înregistratã pe site-ul
Comisiei.

Datele personale pe care
trebuie sã le completaþi în acest
formular, depind de statul mem-

bru al UE din care proveniþi (fie
þara de origine, fie cea în care
locuiþi). Datele solicitate core-
spund cu ceeea ce fiecare þarã a
UE considerã necesar pentru a
verifica o declaraþie de susþinere.
Dacã locuiþi într-o þarã din UE ºi
sunteþi cetãþean al alteia sau dacã
sunteþi cetãþean al mai multor þãri
din UE, aþi putea avea posibili-
tatea de a alege între aceste þãri, în
funcþie de datele pe care acestea
le solicitã. În orice caz, puteþi
semna în favoarea unei iniþiative
doar o singurã datã.

Declaraþii  pe  suport  de  hârtie
Utilizaþi formularul care

corespunde statului sau unuia
dintre statele membre ale UE din
care proveniþi. Completaþi infor-
maþiile solicitate de þara respec-
tivã. Semnaþi formularul ºi daþi-l
înapoi organizatorilor.

Declaraþii  online
Accesaþi site-ul organi-

zatorilor (puteþi gãsi linkul cãtre

pagina ded-
icatã iniþia-
tivei res-
pective pe
site-ul Co-
misiei). Verificaþi dacã organiza-
torii au obþinut certificarea sis-
temului de colectare online de
cãtre o autoritate naþionalã com-
petentã (organizatorii trebuie sã
îºi publice certificatul pe site-ul
propriu). Acest pas este important
dacã doriþi sã vã asiguraþi cã
datele dumneavoastrã sunt prote-
jate ºi cã nu sunt utilizate în alte
scopuri. Completaþi informaþiile
solicitate ºi asiguraþi-vã cã
furnizaþi datele necesare solicitate
de þara dumneavostrã. În cazul
depunerii declaraþiei de susþinere
online, nu este nevoie de semnãtu-
ra dumneavoastrã electronicã.
Dupã ce organizatorii au colectat
numãrul necesar de declaraþii de
susþinere, aceºtia le vor trimite
autoritãþilor naþionale competente
spre verificare. Organizatorii ºi
autoritãþile naþionale au obligaþia
de a vã proteja datele ºi nu pot
face publicã lista semnatarilor. 

EVENIMENT  

STADIUL PREGÃTIRILOR  ÎN VEDEREA ÎNCEPERII
ANULUI ªCOLAR  

Vrem, nu vrem vacanþa
este pe sfârºite ºi ne apropiem cu
paºi repezi de un nou an ºcolar,

astfel cã instituþiile de
învãþãmânt mizilene
s-au pregãtit sã-ºi
întâmpine învãþãceii
astfel:

Pentru cei mici,
în grãdinþe s-au efec-
tuat lucrãri de repa-
raþii ºi igienizare, ace-
laºi lucru întâmplân-

du-se la ªcoala "Sf. Nicolae", dar
ºi la cele douã licee, respectiv

"Grigore Tocilescu" ºi "Tase
Dumitrescu".

La ªcoala Nr.1, în afara
lucrãrilor  menþionate, s-a parche-
tat o salã ºi s-a cumpãrat mobilier
special pentru clasa pregãtitoare,
iar cu ajutorul instituþiei noastre s-
au efectuat lucrãri de reparaþii
capitale la acoperiºul ºcolii.

La ªcola "Sf. Maria", cu
sprijinul Primãriei, se desfãºoarã
ample lucrãri de reabilitare: con-

solidarea structurii de rezis-
tenþã, consolidare exterior,
izolare termicã, vãruit, vopsit,
schimbat instalaþii sanitare,
electrice, lambriuri, uºi, par-
chet.

De asemenea, s-au
efectuat lucrãri de montarea a
unui gard, pe latura dinspre parc
ºi grãdiniþã.

Din banii obþinuþi în
urma valorificãrii de fier vechi,

angajaþii Serviciului Public de
Gospodãrire vor face 150 de
scaune pentru elevi.

GGaabbrriieellaa  NNEEGGOOIIÞÞÃÃ

Nr. 94 / septembrie 2012  

În perioada 2 iulie - 3
august a.c., efectivele For-
maþiunii de Investigaþii Cri-
minale din cadrul Poliþiei
oraºului Mizil, au  fost angre-
nate în executarea unor acþiuni
pe linia prevenirii ºi combaterii
furturilor, precum ºi pe linia
prevenirii ºi combaterii fap-
telor de prostituþie ºi proxe-
netism.

În cursul acestor actiu-
ni, lucrãtorii acestei formaþiuni
au surprins, în flagrant, douã
persoane, S.E - 23 de ani ºi C.R
- 25 de ani, care, cu puþin timp
înainte de a fi prinse, sustrã-
seserã o cantitate de aproxima-
tiv 50 kg deºeuri din incinta
unei societãþi comerciale care
are ca obiect de activitate
colectarea deºeurilor feroase ºi
neferoase. Celor douã persoane
li s-au întocmit dosare penale,
sub aspectul sãvârºirii infracþi-

unii de furt calificat, riscând
pedeapsa cu închisoarea de la 3
la 15 ani.

Pe linie de prostituþie
ºi proxenetism, au fost depis-
tate numitele C.A - 20 de ani ºi
G.A - 19 ani, care atrãgeau per-
soane de sex feminin în vederea
practicãrii prostituþiei ºi a
obþinerii de foloase materiale.
Cele douã au fost sancþionate
contravenþional, conform Legii
61/1991, cu amendã de 500 lei. 

Pe aceastã cale, rugãm
toþi cetãþenii sã ia mãsuri în
vederea protejãrii bunurilor, sã
nu-ºi lase în autoturisme, tele-
foane, bani, acte etc ºi sã anun-
þe imediat, la numerele de tele-
fon 0244/2 51.207 sau 112,
orice incident de tip infracþio-
nal.

FFoorrmmaaþþiiuunneeaa  ddee  IInnvveessttiiggaaþþiiii
CCrriimmiinnaallee  -  IInnssppeeccttoorr  ddee

PPoolliiþþiiee,,
DDoorriinn  MMuunntteeaann

Acþiuni preventive

Publicaþia francezã Le
Matin publicã un amplu articol
despre descoperirea unei fosile
de dinozaur în regiunea Aix-en-
Provence, pe care paleontologii
l-au botezat  Astinganosaurus
velauciensis, adicã "dinozaurul
þigan"!

Specialiºtii francezi
susþin cã dinozaurul identificat
recent ar fi trãit în urmã cu
aproximativ 75 de miloane de
ani ºi cã este înrudit cu o specie
care a fost descoperitã în Ro-
mânia! ªi care e problema?
Care e legãtura României cu
þiganii ºi cu dinozaurul desco-
perit de ei? Deci  dinozaurul de
referinþã care le-a inspirat de-
numirea (culmea ºtiinþificã)
aºa-ziºilor oameni de ºtiinþã
(politicã) francezi a fost des-
coperit în România, nu în India
de unde provin þiganii! Asta
înseamnã cã în opinia francezã
(ºi nu numai) România este
asimilatã cu þara þiganilor! De
ce? De ce nu ar avea legãturã
recenta descoperire cu þiganii
francezi ºi cu Franþa? ªi cum
poate un dinozaur sã fie þigan? 

Imediat dupã 1990
Francois Mitterrand a afirmat
cã þiganii sunt originari din Ba-
lcani, deschizând astfel "opera"

premeditatã de terfelire a iden-
titãþii noastre. A urmat apoi in-
ventarea denumirii de "rrom" ºi
toate efectele ce au derivat în
creearea confuziei dintre român
ºi þigan n-au întârziat sã aparã.

Cât o sã mai suportãm
jignirile acestui popor, care a
inventat parfumul pentru a
estompa mirosurile de transpi-
raþie din cauza repulsiei faþã de
apã ºi sãpun ºi grebla de scãr-
pinat pãduchii ce le miºunau pe
sub peruci? Suntem denumiþi
þigani, pãduchioºi, cerºetori, ne-
spãlaþi. Fac filme, reportje, ex-
poziþii despre România, dar nu-
mai cu þigani. 

Când o sã se spunã
adevãrul despre rãzboaiele de
cotropire  duse de-a lungul isto-
riei de  Franþa, despre coloniile
pe care le subjugã ºi astãzi?

O halcã bunã din bo-
gãþiile þãrii noastre revin Fran-
þei, ca sa nu mai vorbim despre
imensa desfacere care  se face
în România prin lanþul Carre-
four ºi celelalte, în detrimentul
produselor româneºti, care nu
au acces în supermaketuri. Dar
dacã mai amintim ºi politica de
subminare dusã împotriva unor
societãþii ºi institute româneºti
de prestigiu pentru a scãpa de

concurenþã ºi a avea libertate
deplinã pe piaþa internaþionalã
de desfacere: Institul de Ge-
riatrie Ana Aslan, Institutul Na-
þional de Microbiologie-Imu-
nologie Cantacuzino ºi altele,
care au devenit niºte amintiri
dureroase a ceea ce erau.

De ce francezii nu se
mulþumesc cu ce ne iau? Vor sã
ne ia ºi identitatea?

Când o sã se spunã
adevãrul despre poporul român,
despre adevãrata sa origine ºi
vechime, ce-l situeazã  în pri-
mordia popoarelor lumii?

Ce trebuie sã se mai
întâmple ca cei aleºi de noi sã
ne reprezinte interesele naþio-
nale, sã ia atitudine. Cum este
posibil sã fim consecvent jigniþi
ºi sã nu avem nici o reacþie?

Diplomaþia româneascã
ar trebui sã-ºi ridice capul din
nisipul nepãsãrii ºi sã dea un
ultimatum Franþei, pe care sã o
oblige la scuze publice! 

În caz contrar sã sistãm
orice relaþie cu aceastã þarã!
Oare cine ar avea cel mai mult
de pierdut?

ªi încã ceva: Minis-
terul de Externe sã interzicã,
oficial, utilizarea denumirii de
"rom"!

CONSILIUL LOCAL MIZIL, cu sediul în Mizil, bd. Unirii,
nr. 14, judeþul Prahova, deruleazã, începând cu data de 17 iulie 2012,
proiectul "Centralã fotovoltaicã de producere a energiei electrice din
conversia energiei solare în Oraºul Mizil, judeþul Prahova" cofinanþat
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în baza contractului de
finanþare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de
Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele
ºi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional
Sectorial "Creºterea Competitivitãþii Economice".

Valoarea totalã a proiectului este de 46.458.212  lei, din care
asistenþa financiarã nerambursabilã este de 34.868.926 lei. 

Proiectul se implementeazã în localitatea Mizil, pe o
duratã de 23 luni. 

Obiectivul proiectului este crearea unei capacitãþi de produc-
ere a energiei electrice, centralã fotovoltaicã, prin valorificarea
resurselor energetice regenerabile ºi utilizarea energiei electrice
obþinute în vederea acoperirii consumului de energie electricã al obiec-
tivelor aflate în administrarea Consiliului Local Mizil.

Detalii  suplimentare  puteþi  obþine  de  la:  Petronela  Sturz  -  manager
de  proiect  sau  Doru  Mladin  -  responsabil  comunicare

Adresa:  Bd.  Unirii,  nr.  14,  Mizil,  judeþul  Prahova
Tel.:  0244-2250027;  fax:  0244-2251120

E-mmail:  primaria@primaria-mmizil.ro  

Începerea implementãrii proiectului
"Centralã fotovoltaicã de producere a

energiei electrice din conversia energiei
solare  în Oraºul Mizil, judeþul Prahova", 

Mizil, 25 iulie 2012

UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannãã
Programul  Operaþional  Sectorial  "Creºterea  Competitivitãþii  Economice"  -

cofinanþat  prin  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regionalã  
„Investiþii  pentru  viitorul  dumneavoastrã“

GGuuvveerrnnuull  RRoommâânniieeii
Instrumente  Structurale

2007  -  2013

COMUNICAT  DE  PRESÃ

CCuumm  ppuutteeþþii  sspprriijjiinnii  oo  iinniiþþiiaattiivvãã  
cceettããþþeenneessccãã??

Oare câte jigniri trebuie sã mai suporte poporul român?
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Citiþi acum aceastã
poveste adevãratã: 

"Mã numesc Ivan Lucia
ºi m-am nãscut la 21 ianuarie
1963 în oraºul Urlaþi. M-am cãsã-
torit la 17 ani. Îl chema Costache
Nicolae. Am stat cu el în concubi-
naj 6 ani, dupã care m-am
despãrþit. Erau multe neînþelegeri
între noi ºi într-o zi nu am mai
rezistat. Am plecat! Dupã 2 ani
m-am cãsãtorit legitim cu Ivan
Constantin; avea 34 de ani ºi era
ºofer la Ploieºti. Cu toate cã avea
patru copiii dintr-o cãsãtorie ante-
rioarã (Gabriel 21 ani, Emilia 16
ani, Costin 14 ani ºi Florin 4 ani),
ne-am înþeles foarte bine. 

Îºi iubea foarte mult
copiii, mã iubea ºi pe mine, încer-
cam sã fac totul cât mai bine, sã le
fiu aproape, sã le fiu mamã ade-
vãratã. M-am apropiat mai mult
de copilul cel mic, Florin, pentru
cã era handicapat ºi în perma-
nenþã avea nevoie de ajutor. Un
handicap psihic a fãcut ca el sã
aibã o dezvoltare înceatã, nu
numai mintalã, dar ºi fizicã.
Primele silabe le-a rostit abia la
vârsta de cinci ani. Îi îngrijeam pe
toþi, dar pe el cel mai mult. Nu
consideram cã este un chin, îmi
plãcea chiar foarte mult ceea ce
fãceam. Datoritã sãrãciei, nu am
putut sã-l ducem pe cel mic la
doctor.

Ne obiºnuisem cu greu-
tãþile ºi necazurile. Munceam
foarte mult, iar de sãrbãtori încer-
cam sã avem de toate, sã ne
simþim bine. Din punctul acesta
de vedere pot spune cã duceam o
viaþã liniºtitã, chiar dacã Florin
avea mari probleme de sãnãtate.

Toate pânã într-o zi a anului 2000,
când, dupã 13 ani de cãsnicie, un
barman mi-a omorât bãrbatul,
luându-i ºi banii. L-au condamnat
la numai ºapte ani, pentru cã avea
relaþii!

Dupã trei luni de la
moartea soþului, pãrinþii lui mi-au
spus cã trebuie sã plec, copilul lor
nemaifiind, nu mai avea niciun
rost sã stau la ei. La început am
crezut cã este o glumã, dar în scurt
timp am realizat cã trebuia sã
plec. Nu ºtiam încotro s-o iau ºi
atunci m-am simþit foarte singurã
ºi fãrã niciun ajutor pe acest
pãmânt! Aveam o sorã în
Conduratu ºi am hotãrât sã mã
duc la ea.

Pãrinþii soþului nu au vrut
sã-mi dea lucrurile pe care le ago-
nisisem împreunã cu soþul meu.
Am apucat sã iau doi saci cu
lenjerie ºi atât. M-am suit în
maºinã. Atunci am auzit un strigãt
pe care n-am sã-l uit niciodatã:

- Mamã, ia-mã cu tine!
Nu mã lãsa aici, ia-mã cu tine,
mamã! Era strigãtul lui Florin,
strigãt care mi-a sfâºiat inima.
Parcã ºi cerul se umpluse de
strigãtul lui. Am rãmas pironitã.
Nu mã gândisem sã-l iau, era de
fapt nepotul lor ºi în mod normal
ar fi trebuit sã rãmânã acolo, cu
fraþii lui, cu copilãria lui. 

- Mamã, ia-mã cu tine!
Am simþit ceva ce nu pot explica
ºi atunci mi-am dat seama cã n-
am sã mã pot despãrþi de el nicio-
datã. L-am luat în braþe. Am
simþit cum lacrimile ºi zbuciumul
sufletului sãu încercat se liniºtesc.
L-am urcat în maºinã. Nu s-a
opus nimeni. 

Sora de la Conduratu nu
a putut sã mã primeascã. Am gãsit
totuºi acolo o gazdã unde am stat
ºapte luni, apoi am venit la Mizil,
unde am stat la mama domnului
Rãdulescu, cu care m-am înþeles
foarte bine. Îi ziceam "mamaie" ºi
simþeam cã ºi dumneaei þine la
mine ºi la Florin. Dupã alte ºapte
luni, "mamaie" a murit. M-am
mutat pe strada N. Bãlcescu, la nr.
117, unde locuiesc ºi acum, într-o
camerã ºi un hol.“

Recent am vizitat familia
Ivan.Trãiesc într-o sãrãcie de
nedescris în acea curte, alãturi de
altã familie, ºapte câini ºi câteva
pisici. Înãuntru descopãr însã o
camerã foarte curatã. Douã paturi,
o mãsuþã, un televizor, un ºifonier
în douã canate, o vitrinã, "Cina
cea de tainã" ºi ticãitul strident al
unui ceas care parcã se încã-
pãþâneazã sã-mi demonstreze cã
totul este real, trist de adevãrat.

În aceastã camerã locu-
iesc douã suflete. O mamã ºi
bãiatul ei vitreg. Diagnosticat cu
"leucom cornean infero-intern,
strabism convergent, nistagmus
congenital", Florin este încadrat
ca persoanã cu grad mare de inva-
liditate, conform certificatului
medical emis de Comisia de Ex-
pertizã Medicalã a Persoanelor cu
Handicap. S-a nãscut aºa, motiv
pentru care nu a putut urma nicio
ºcoalã, a mers o perioadã la un
centru de recuperare, doar pentru

a-ºi ameliora durerea din
suflet."Nu m-am gândit niciodatã
sã-l abandonez. ªi de-ar fi sã
rãmân pe strãzi cu el, tot nu l-aº
lãsa"! Aflaþi într-o situaþie dispe-
ratã, le este jenã sã cearã ajutorul
oamenilor. Trãiesc doar din 700
de lei, bani din care-ºi plãtesc
chiria ºi utilitãþile. Le rãmân pu-
þini bani pentru mâncare. "De
multe ori, nu mãnânc eu, ca sã-i
las lui" îmi spune doamna Ivan cu
lacrimi în ochi. Pe chipul ei se
citeºte tristeþea ºi neputinþa... 

Douã suflete atât de chi-
nuite... Acum, singura lor dorinþã
este sã gãseascã o locuinþã unde
sã aibã parte de liniºte, iar Florin
sã poatã avea camera lui. 

Bãiatul mai are ºi  o altã
afecþiune oftalmologicã. Sperã ca
într-o bunã zi sã aibã posibilitatea
de a se opera, de a-ºi recãpãta în
totalitate vederea, de a deveni  un
om   integrat în comunitate, alã-
turi de tinerii de vârsta lui.

Primãria îi are pe lista
persoanelor cu grave probleme
sociale, oferindu-le ajutorul pe
care-l poate da, însã aici este
nevoie de mai mult sprijin din
partea semenilor ºi în acest sens,
vã indicãm un numãr de cont,
pentru eventuale donaþii:
RO25RNCB021312858212000

Cu gândul ºi speranþa cã-
i vom putea ajuta mai mult, 

RReeddaaccþþiiaa

CCoonnttiinnuuaarree  ddiinn  ppaaggiinnaa  33
RR..::  SSuunntteeþþii  uunn  eeccoonnoommiisstt

ddee  eexxcceeppþþiiee..  CCee  ccrreeddeeþþii  ccãã  ii-aarr  ttrree-
bbuuii  RRoommâânniieeii  ccaa  ssãã  rreevviinnãã  llaa    ssttaa-
bbiilliittaattee  ssoocciiaall-eeccoonnoommiiccãã,,  ddee  ffaapptt
llaa  oo  ssttaarree  ddee  nnoorrmmaalliittaattee??

NN..CC.. Problema este una
foarte complicatã. În primul rând,
trebuie luate mãsuri de con-
tracarare a efectelor crizei eco-
nomice ºi apoi sã vedem ce putem
face pentru a ne îndrepta cãtre
normalitate. Iatã câteva dintre
mãsurile considerate  ca fiind pri-
oritare în aceastã perioadã, fãrã a
avea pretenþia cã sunt ºi cele mai
potrivite: curãþirea clasei politice
de acei indivizi care ajung în

politicã numai din dorinþa de
înavuþire pe cãi ilicite; eliminarea
numirilor în funcþii pe criterii
politice; încurajarea investiþiilor
prin facilitãþi fiscale mai sub-
stanþiale; continuarea procesului
de reducere a birocraþiei în toate
instituþiile publice; creºterea
gradului de absorbþie a fondurilor
nerambursabile europene.

Evaziunea fiscalã repre-
zintã un adevãrat flagel pentru
economia României. Pãrerea mea
este cã împotriva evaziunii fiscale
ar trebui declarat un rãzboi la
nivel naþional, având în vedere
faptul cã în  2011 aceasta a
reprezentat  între 10 ºi 14 % din

PIB, dar acest nivel este cu mult
peste 20%. În concepþia mea, pen-
tru diminuarea gradului de evazi-
une fiscalã, aº lua urmãtoarele
mãsuri: extinderea bazei de
impozitare prin  identificarea ºi
altor categorii de potenþiali plãti-
tori de impozite ºi altor categorii
de venituri, concomitent cu
reducerea cotelor de impunere pe
fiecare fel de impozit în parte;
numirea în funcþie a personalului
din activitãþile de control sã se
facã doar pe bazã de competenþã
profesionalã ºi probitate moralã,
cu asigurarea unei salarizãri  moti-
vante; înãsprirea pedepselor pen-
tru funcþionarii publici, în special

cei din domeniul controlului fis-
cal, care au înlesnit, tolerat sau
participat la activitãþi de evaziune
fiscalã; luarea de mãsuri  imediate
împotriva acelor persoane care
întârzie în mod repetat plata
obligaþiilor fiscale; stabilizarea
sistemului legislativ, financiar ºi
fiscal; depistarea marilor averi
acumulate prin eludarea legis-
laþiei fiscale ºi impozitarea aces-
tora cu pânã la 60%, mergându-se
pânã la confiscarea ºi valorifi-
carea lor ºi creºterea gradului de
conºtientizare a cetãþenilor. Dacã
noi aºteptãm ca aceste lucruri sã
fie rezolvate numai de cãtre
organele statului, o sã aºteptãm

mult ºi bine, iar efectele nu se vor
vedea niciodatã, cei corecþi  ale-
gându-se cu plata de impozite din
ce în ce mai mari, în timp ce
evazioniºtii îºi umflã conturile ºi
averile personale. 

RR..::  CCaarree  eessttee  cceeaa  mmaaii
mmaarree  rreeaalliizzaarree  aa  ddvvss??

NN..CC..::  Consider cã pe
primul loc în topul realizãrilor
mele se situeazã familia, a cãrei
bazã am pus-o în urmã cu 36 ani,
formatã dintr-o soþie iubitoare ºi
trei copii minunaþi, bãieþi unul ºi
unul. 

RR..::VVãã  mmuullþþuummeesscc!!

GGaabbrriieellaa  NNEEGGOOIIÞÞÃÃ

OOaammeenniiii  ddee  llâânnggãã  nnooii Înalþarea  Sfintei
Cruci  (14  septembrie)

Înãlþarea Sfintei Cruci
(14 septembrie): zi de post; se
începea culesul strugurilor ºi se
culegeau nucii plantaþi la vie.
Acum se face mustul ºi vinul. 

CCee  ssee  ssppuunnee  îînn  ppooppoorr  ddeesspprree
aacceeaassttãã  zzii

În aceastã zi, la biserici
se fac praznice ºi se dau de po-
manã ulcele noi, pline cu apã
curatã, miere sau mied, împo-
dobite cu fir roºu la toartã ºi
acoperite cu un colãcel sau un
covrig ºi o lumânare. Acestea se
împart în special la casele cu
copii. Acolo unde nu sunt copii,
se dau cãni sau vase mai mari.

Se spune cã de Ziua
Crucii se închide pãmântul.
Pânã de Alexii (17 martie), gân-
gãniile ºi târâtoarele vor rãmâne
pe pãmânt, iar ºerpii se adunã pe
un vârf de munte sau într-un
aluniº. Aceia care au muºcat un
om nu mai au voie sã intre în
pãmânt - sunt condamnaþi sã se
târascã la luminã ºi sã moarã.
De Ziua Crucii nimãnui nu îi e
îngãduit sã omoare ºerpi. De
aceea, se mai numeºte ºi Ziua
ªarpelui. 

În popor se crede cã în
aceastã zi începe toamna ºi cule-
sul viilor. Iar ca datinã, se ºtie:
nu se culeg strugurii de pe
ultimul buºtean al viei, aceºtia
fiind lãsaþi ca ofrandã lui Dum-
nezeu sau pãsãrilor cerului.
Înalþarea Sfintei Cruci se þine,
cãci va fi gãsit uºor leacul în caz
de boalã. 

Cine posteºte postul
Crucii, scapã de boli rele, de
friguri; în schimb oamenii care
lucreazã de Ziua Crucii sigur se
vor îmbolnãvi. Se mai spune, de
asemenea, cã dacã mai tunã
dupã Ziua Crucii, toamna va fi
lungã. 

DIVERSE

OAMENI  CARE  AU  NEVOIE  DE  OAMENI

Sãrbãtori religioase
8 septembrie - Naºterea Maicii
Domnului
14 septembrie -  Înãlþarea
Sfintei Cruci  
23 septembrie  -  Zãmislirea
Sfântului Ioan Botezãtorul

„...Am ars carnetele de partid, al meu ºi al soþiei,  la flacãra aragazului,
hotãrând în acelaºi timp sã nu mai intru niciodatã în politicã!“ 

NNIICCOOLLAAII  CCRRÃÃCCIIUUNN  -  PPRREEªªEEDDIINNTTEELLEE  CCOOMMIISSIIEEII  DDEE  BBUUGGEETT  FFIINNAANNÞÞEE
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Lumea, oamenii, relaþi-
ile ºi conexiunile care se stabilesc
între ei, constituie arealul spiritu-
al în care se desfãºoarã viaþa.
Relaþiile afective, dragostea,
iubirea sunt coordonate care dau
importanþã ºi frumuseþe vieþii.
Dragostea faþã de copii, dra-
gostea faþã de pãrinþi, dincolo de
frumuseþe ºi normalitate, dau
sens vieþii pe care o trãim.

Am întâlnit cazuri în
care, de cele mai multe ori din
motive materiale, aceste relaþii se
deterioreazã iremediabil, ajun-
gându-se la dispreþ, urã sau jus-
tiþie. Am întâlnit oameni care nu
mai ºtiau nimic despre copiii lor,
dar îºi rãsfãþau în fel ºi chip câi-
nele ori pisica, personajele
devenind ad-hoc parteneri afec-
tivi. 
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IInntteerrnnããrriillee  ccooppiiiilloorr  ccuu
aassttmm  aattiinngg  uunn  mmaaxxiimm  îînn
pprriimmeellee  ppaattrruu  ssããppttããmmâânnii  ddee
ººccooaallãã  dduuppãã  vvaaccaannþþaa  ddee  vvaarrãã,,
eexxiissttâânndd  oo  lleeggããttuurrãã  eevviiddeennttãã
îînnttrree  iinnffeeccþþiiii  ººii  îînnttooaarrcceerreeaa  llaa
ººccooaallãã..  

Întreabã medicul...

Probleme de sãnãtate specifice
fiecãrei luni a anului 

Septembrie - înrãutãþirea simptomelor de astm

Lunga perioadã de secetã
care s-a instalat în Europa, a afec-
tat grav producþia agricolã.
Producþia de porumb la hectar va
scãdea în UE cu 12% faþã de anul
2011, respectiv la 6,73 tone pe
hectar, potrivit datelor Comisiei
Europene, care a revizuit în
scãdere cu 8,8% estimãrile din
Italia, România ºi Ungaria. Este
evident cã fenomenul va afecta ºi
zootehnia, lipsa furajelor ducând
la deprecierea preþului cãrnii dar,
ceea ce este îngrijorãtor, ºi la
scãderi cantitative ale ºeptelului. 

România, faþã de alte þãri
(Polonia, Franþa, Italia), nu a ºtiut
sã-ºi negocieze participarea la CE
în domeniul agricol, ci a mers pe
acceptarea unor soluþii minimale,
astfel încât marii investitori nu au
apãrut decât în domeniul cul-
turilor de plante pentru „com-
bustibili ecologici” ºi în domeniul
zootehnic, mai puþin în alte
domenii, preferând ca România sã
devinã o piaþã de desfacere. Anul
2012 a fost astfel un an extrem de
greu pentru þãranii ºi fermierii
români ºi implicit pentru asociaþi-
ile agricole.

Mizilul, care are o legã-
turã strânsã cu agricultura prin
terenurile pe care localnicii le
deþin în jurul oraºului ºi în co-
munele învecinate, nu perfor-
meazã  în acest domeniu, datoritã
tehnologiilor ºi mijloacelor care
nu permit decât practicarea unei

agriculturi de subzistenþã, neper-
formantã economic.

Principala ramurã agri-
colã practicatã în zonã este cultura
de câmp, dar suprafeþele cultivate
au scãzut de la an la an, mulþi pro-
prietari considerând cã nu mai e
rentabil sã se ocupe de cultivarea
terenurilor pe care le deþin. Ce-i
drept, o parte dintre acestea au
fost lucrate datoritã asociaþiilor
care le-au preluat, doar 20% din
terenuri fiind lucrate individual. 

Pentru a afla situaþia
privind producþia din anul acesta
la culturile de câmp, am stat de
vorbã cu administratorii a douã
asociaþii din zona noastrã, doam-
na Brânduºa Constanþa, adminis-
trator la Asociaþia „Lactorom
Mizil” ºi domnul Rãdoi Stelian,
administrator la Asociaþia „Agro-
vitis Fântânele”.

„Seceta actualã – mi-a
spus doamna Brânduºa Constanþa
– a afectat toate culturile de câmp.
Noi am rãmas numai la culturi de
grâu, porumb, floarea-soarelui,
lucernã ºi sorg. Faþã de anul tre-
cut, când am avut o producþie sa-
tisfãcãtoare, anul acesta suntem
de-a dreptul la pãmânt. Nu ºtim ce
vom face pentru a ne scoate chel-
tuielile.. nu ºtim ce vom face în
cazul când vom râmâne fãrã aso-
ciaþi. Producþiile sunt la jumãtate
faþã de anul trecut sau chiar mai
micã. Aproape cã nu existã profit.
Fostul ministru al agriculturii,
Valeriu Tabãrã, declara cã preþ-
urile or sã creascã foarte mult, la
grâu s-ar putea ajunge  la o
creºtere de peste 50%. Mulþi
membri asociaþi, urmãrind aceste
declaraþii la televizor, cred cã
avem producþie, dar realitatea e

alta...  Pentru a repara ce se mai
poate, cred cã primul pas trebuie
sã-l facã administraþia publicã
localã, care trebuie sã analizeze
situaþia creatã ºi sã cearã fonduri
de la forurile competente. Nu
putem cere noi direct ºi nici nu
cred cã fãrã a fi „pistonaþi”, cei de
la guvern vor da aceste fonduri“. 

„Agrovitis Fântânele are
735 ha ºi 625 de membri.
Culturile au fost afectate în pro-
porþie de 60 – 70% la floarea
soarelui ºi porumb. Stãm foarte
prost!...Dacã vom avea ploi la
timp, poate anul viitor vom avea
mai mult noroc. În primãvarã cul-
turile au avut un început de
creºtere bun, promiteau o pro-
ducþie bunã, dar lipsa de apã si
cãldura excesivã le-au afectat dez-
voltarea. Preþul va creºte foarte
mult. Asta ne va da bãtaie de cap,
dar nu avem ce face. Situaþia asta
nu se înregistreazã doar la noi, ci
în mai toatã Europa. Anul acesta a
fost un an critic în privinþa agri-
culturii. Sperãm ca anul ce vine sã
fim mai norocoºi!” mi-a declarat
domnul Radoi Stelian.

Doamna Branduºa ºi
domnul Rãdoi se aflã printre fer-
mierii care se zbat din greu pentru
a supravieþui în domeniul agricol.
Observãm cã au rãmas din ce în
ce mai puþini cei care se ocupã de
cultivarea pãmânturilor ºi acest
lucru este datorat atât climei care
a luat o întorsãturã drasticã, cât ºi
lipsei de sprijin din partea statului,
cel care ar trebui sã stimuleze
munca acestor oameni. 

Oricum, toamna a venit,
dar bobocii, de ani buni se lasã
cãutaþi.

DDooiinnaa  IISSTTRRAATTEE

VIAÞA

DDrr..  EElliinngglliizzii  IIsskkaannddeerr
PPrrooggrraamm  ddee  lluuccrruu  

Luni, miercuri, vineri: 08.00 -
15.00 (08.00 - 09.00 spital); 
Marþi, joi: 13.00- 20.00 (13.00 -
15.00 spital)
AAssiisstteenntt  mmeeddiiccaall  MMuussttããþþeessccuu
CCoorrnneelliiaa::  

PPrrooggrraamm  ddee  lluuccrruu  
Luni, miercuri, vineri: 07.00 -
15.00
Marþi, joi: 12.00 - 20.00

DDrr..  SSaabbããuu  EElleennaa
PPrrooggrraamm  ddee  lluuccrruu  

Luni, miercuri, vineri: 13.00-
20.00 (13.00 - 15.00 spital)

Marþi, joi: 08.00 - 15.00 (08.00 -
09.00 spital);
AAssiisstteenntt  mmeeddiiccaall  BBããllaann  LLoorreeddaannaa::  

PPrrooggrraamm  ddee  lluuccrruu
Luni, miercuri, vineri 12.00 -
20.00
Marþi, joi: 07.00 - 15.00

PPrrooggrraammããrriillee  ssee  ffaacc  zziillnniicc  îînnttrree
oorreellee  0088..0000  -  1166..0000  llaa  nnrr  ddee  tteell::

00224444//225500..001166  ssaauu  00224444//225500..330011  
Dr. Sãbãu Elena ºi Dr.

Elinglizi Iskander asigurã consul-
taþii de dermatolo-venerologie ºi
tratament de specialite.

Se taxeazã, cu chitanþã,
urmãtoarele servicii acordate pa-

cienþilor neasiguraþi ºi pacienþilor
asiguraþi care solicitã consult me-
dical la cerere, fãrã bilet de tri-
mitere de la medicul de familie sau
specialist: consultaþie iniþialã -
20 lei;  consultaþie control - 10
lei; dermatoscopie - 30 lei; 
injecþie intramuscularã sau subcu-
tanatã - 3 lei; injecþie intra-
venoasã - 4 lei; injecþie cortizon
introlezional - 20 lei/ºedinþã; 
aplicare podofilinã - 10 lei/ ºedinþã;

chiuretare leziuni cutanate
benigne - 25 lei/leziune; electro-
cauterizare, leziuni cutanate be-

nigne mici - 25 lei/leziune; 
pansament - 4 lei; mãsurare TA
- 5 lei

Serviciile de electrocau-
terizare ºi chiuretare leziuni

cutanate benigne, se fac la Spitalul
orãºenesc Mizil.

Persoanele cu dizabilitãþi,
gravidele ºi copiii au prioritate!

11992288
""NNaattuurraa  aa  ccrreeaatt  ppeenniicciillii-

nnaa,,  eeuu  ddooaarr  aamm  ggããssiitt-oo"",,  oobbiiººnnuuiiaa
ssãã  aaffiirrmmee  mmeeddiiccuull  ssccooþþiiaann
AAlleexxaannddeerr  FFlleemmiinngg  ((11888811-11995555))
ddeesspprree  eeppooccaallaa  ssaa  ddeessccooppeerriirree,,
ffããccuuttãã  llaa  1155  sseepptteemmbbrriiee,,  llaa  SStt..
MMaarryy''ss  HHoossppiittaall  ddiinn  LLoonnddrraa..
PPeenniicciilliinnaa  aa  ssaallvvaatt  mmiilliiooaannee  ddee
vviieeþþii  îînn  ttiimmppuull  cceelluuii  ddee-AAll  DDooiilleeaa
RRããzzbbooii  MMoonnddiiaall,,  iiaarr  lluuii  FFlleemmiinngg
ii-aa  aadduuss  PPrreemmiiuull  NNoobbeell,,  îînn  11994455..

Septembrie în
medicinã

““

””

CCaabbiinneett  DDeerrmmaattoo  -  VVeenneerroollooggiiee  ((PPOOLLIICCLLIINNIICCÃÃ))

Seceta, canicula ºi efectele lor  
asupra agriculturii

Sezonul estival a adus în
atenþia  cabinetului nostru nume-
roºi pacienþi cu afecþiuni cutanate
provocate de expunerea neprote-
jatã, intempestivã ºi prelungitã la
radiaþiile solare. Patologia de a-
cest tip a fost diversã. Au venit la
consultaþii pacienþi cu arsuri so-
lare, pacienþi cu boli cronice de tip
lupus eritematos, la care radiaþiile
ultraviolete pot declanºa, întreþine
sau agrava un episod de boalã,
pacienþi cu anumite tulburãri de
metabolism care devin evidente
pe timp de varã, cum este cazul
porfiriilor,  pacienþi la care expu-
nerea la soare a reactivat o infecþie
herpeticã,  ducând la apariþia  unui
nou herpes,  cât ºi  pacienþi  la care
soarele a indus o alergie manifes-
tatã fie sub forma unei urticarii, fie
sub forma unui prurigo,  fie sub
forma unei eczeme de contact;
este bine de ºtiut cã existã anumite
substanþe, fie de uz intern (anu-
mite medicamente folosite în tra-
tamentul  infecþiilor  sau al anumi-
tor boli cronice), fie de uz extern
(soluþii, creme, unguente de trata-
ment sau de îngrijire cutanatã),
care pot sensibiliza pielea la radi-
aþiile ultraviolete, favorizând apa-
riþia unor erupþii pe timp de varã;
de asemenea, la anumite persoane,
frunzele unor plante de grãdinã,
precum þelina ºi pãstârnacul, pot
provoca leziuni cutanate la con-
tactul cu tegumentul umed, în
condiþii de expunere concomitentã

la soare.
Conduita personalã faþã

de radiaþiile solare este un factor
important implicat în apariþia
tuturor acestor afecþiuni mai sus
menþionate. Pentru evitarea lor,
protejarea faþã de radiaþiile solare
(fotoprotecþia) se impune ºi este
bine  a fi respectatã sub toate for-
mele  prin evitarea expunerii la ore
de vârf (11.00 - 15. 00), protecþie
vestimentarã (pãlãrii de soare,
bluze cu mâneci lungi, pantalon
lung) ºi folosirea de produse foto-
protectoare cu factor de protecþie
cât mai mare ºi sub o formã adap-
tatã tipului de piele. Aceastã prac-
ticã este extrem  de importantã,
mai ales pentru persoanele cu
piele de culoare deschisã (blonzi
ºi roºcaþi), pentru cei care au mai
avut în trecut probleme cu soarele,
fie ei, fie membri ai familei lor,  ºi
în special pentru pacienþii cu nevi
pigmentari (aluniþe), pentru cã
este binecunoscut ºi vreau sã
reamintesc faptul cã arsura solarã
creºte riscul cancerelor de piele,
iar expunerea neprotejatã ºi exce-
sivã poate duce uneori la transfor-
marea malignã a anumitor aluniþe.   

Recomand tuturor paci-
enþilor cu aluniþe, ºi mai ales celor
care au avut neplãceri în acest
sezon estival, consultul medical
dermatologic, în cadrul cãruia se
vor reevalua aceste aluniþe în sco-
pul prevenirii cancerului cutanat
ºi tratamentului corespunzãtor al
unor eventuale aluniþe modificate. 

Menþionez cã beneficiem
ºi de ajutorul dermatoscopului, un
instrument care ne ajutã sã vedem
mai mult decât cu ochiul liber, în
profunzimea acestor aluniþe, pen-
tru un diagnostic de acurateþe ºi în
consecinþã un tratament adecvat. 

A  mai  trecut  o  varã  peste  noi...
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În ultima perioadã de
timp, cele mai importante pro-
bleme cu care s-au confruntat
lucrãtorii de poliþie rutierã din
cadrul Formaþiunii Rutiere  a ora-
ºului Mizil, au fost cele legate de
evenimente rutiere grave, ce au
avut loc atât pe raza oraºului
Mizil, cât ºi pe raza comunelor
arondate.

Dacã pe raza judeþului
Prahova, principalele cauze ge-
neratoare de evenimente rutiere
sunt: viteza, sub cele douã forme
ale ei (peste limita legalã ºi cea
neadaptatã la condiþiile de drum),
neacordarea prioritãþii de trecere
vehiculelor ºi pietonilor care au
acest drept, abaterile sãvârºite de
pietoni ºi neasigurarea la schim-
barea direcþiei de mers, cu totul
altele sunt cauzele generatoare de
evenimente pe raza de compe-

tenþã a lucrãtorilor de poliþie
rutierã din cadrul Poliþiei oraºului
Mizil ºi anume abaterile sãvârºite
de bicicliºti, motocicliºti ºi pie-
toni. Pe acest fond, în ultima
perioadã de timp, pe raza de
competenþã au avut loc un numãr
de patru accidente, dintre care
unul grav ºi trei uºoare, soldate
cu patru rãniþi, dintre care unul
grav.

Pentru stãpânirea sis-
temului operativ din acest punct
de vedere, mai bine zis pentru
prevenirea evenimentelor rutiere
cu astfel de consecinþe, este
nevoie ºi de sprijinul dumnea-
voastrã, al cetãþenilor, de în-
þelegerea respectãrii legalitãþii în
domeniul rutier atunci când cir-
culãm pe drumul public, indifer-
ent de calitatea de participant la
trafic pe care o avem.

ªªeeff  FFoorrmmaaþþiiuunnee  RRuuttiieerrãã  MMiizziill,,  
SSuubbccoommiissaarr  AAddrriiaann  ÞÞuurrccaaºº

Alege viaþa!



CCAANNTTOO  PPOOPPUULLAARR  ªªII
MMUUZZIICCÃÃ  UUªªOOAARRÃÃ

Coordonator: Mileta Popa

DDAANNSSUURRII  PPOOPPUULLAARREE
Coregraf: Nicolae Chiriþã
Corepetitor: Marian Iorga

DDAANNSSUURRII MMOODDEERRNNEE
Coordonator: Cristina Sincrãian

PPIIAANN
Profesor: Laura Stoica

OORRGGÃÃ
Profesor: Laura Stoica

ªªAAHH
Maestru FIDE: Nicolae Barbu
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insolite
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IIssttoorriiaa  ccuunnooaaººttee
mmuullttee  mmoommeennttee  cciiuuddaattee,,
nneevveerroossiimmiillee,,  iimmoorraallee
ssaauu  cchhiiaarr  iimmppoossiibbiillee..
UUnneellee  ssee  ccuunnoosscc,,  ppeessttee
aalltteellee  ss-aa  ttrreeccuutt  ccuu  ddiiss-
ccrreeþþiiee,,  iiaarr  mmuullttee  aauu  ffoosstt
ccuu  bbuunnãã  ººttiiiinnþþãã  aassccuunnssee..
OO  lliissttãã  ccoommpplleettãã  aarr  ffii
ggrreeuu  ddee  îînnttooccmmiitt  ººii  oobboossii-
ttoorr  ddee  cciittiitt,,  ddaarr  uunn  eexxttrraass
ppaarrþþiiaall  nnuu  ssttrriiccãã,,  mmaaii  aalleess
ppeennttrruu  aammaattoorriiii  ddee  ccuurrii-
oozziittããþþii..  MMeerriittãã  rreemmeemmoo-
rraattee  ccââtteevvaa::

11..  CChhaarrlleess  DDaarrwwiinn  aa  ffoosstt
ccããssããttoorriitt  lleeggaall  ccuu  oo  vveerriiººooaarrãã
aa  ssaa..
22..  AAttââtt  JJoohhnn  KKeennnneeddyy,,  ccââtt  ººii
ssccrriiiittoorrii  AAnntthhoonnyy  BBuurrggeessss,,
AAllddoouuss  HHuuxxlleeyy  ººii  CC..SS..  LLeewwiiss,,
aauu  mmuurriitt  îînn
aacceeeeaaººii  zzii..
33..  ÎÎnn  RRoommaa
aannttiiccãã  eerraauu
ooffiicciiaall  aadd-
mmiissee  ccããssãã-
ttoorriiiillee  îînnttrree
hhoommoosseexxuu-
aallii,,  îînnssuuººii  îîmmppããrraattuull  NNeerroo
ffiiiinndd  ddee  cceell  ppuuþþiinn  ddoouuãã  oorrii
ccããssããttoorriitt  ccuu  bbããrrbbaaþþii..
44..  CCeell  mmaaii  lluunngg  rrããzzbbooii  ddiinn
iissttoorriiee  nn-aa  ffoosstt  aaººaa-zziissuull
""rrããzzbbooii  ddee  oo  ssuuttãã  ddee  aannii"",,  ccii
rrããzzbbooiiuull  ddiinnttrree  ÞÞããrriillee  ddee  JJooss
ººii  IInnssuulleellee  SScciillllyy,,  ccaarree  aa  dduurraatt
ooffiicciiaall  îînnttrree  11665511  ººii  11998866..
55..  NNeeppoottuull  lluuii  AAddoollff  HHiittlleerr,,
WWiilllliiaamm  HHiittlleerr,,  aa  eemmiiggrraatt  îînn
SSUUAA  îînn  11993399  ººii  aa  lluuppttaatt
îîmmppoottrriivvaa  uunncchhiiuulluuii  ssããuu..
66..  TThhoommaass  PPaaiinnee,,  pprriimmuull
ppoosstt-rreevvoolluuþþiioonnaarr  ffrraanncceezz
aalleess  îînn  ppaarrllaammeenntt,,  nnuu
ccuunnooººtteeaa  lliimmbbaa  ffrraanncceezzãã..
77..  DDoommnniittoorruull  CCaarrooll,,  ccâânndd  aa

ssoossiitt  îînn  RRoo-
mmâânniiaa  ccaa  ddoommnn
aall  aacceesstteeii  þþããrrii,,
nnuu  ccuunnooººtteeaa
lliimmbbaa  rroommâânnãã,,
ddaarr  aa  îînnvvããþþaatt-oo
îînnttrr-uunn  ttiimmpp
rreeccoorrdd..

88..  IInnvveennttaattoorruull  bbaattiisstteeii  aa  ffoosstt
RRiicchhaarrdd  aall  IIII-lleeaa..  IImmeeddiiaatt  ccee
ss-aa  oobbsseerrvvaatt  ccãã  ffoolloosseeººttee  oo
bbuuccaattãã  ddee  ppâânnzzãã  ppeennttrruu  ttooaallee-
ttaa  nnaassuulluuii  ººii  aa  ffeeþþeeii,,  îînnttrreeaaggaa
nnoobbiilliimmee  ddee  llaa  ccuurrttee  aa  îînncceeppuutt
ssãã  pprroocceeddeezzee  llaa  ffeell..
99..  PPeennttrruu  6655%%  ddiinnttrree  ffiigguu-
rriinneellee  aannttiiccee  ddeessccooppeerriittee  ppâânnãã
îînn  pprreezzeenntt,,  nnuu  ssee  ccuunnooaaººttee
nniiccii  ccee  rreepprreezziinnttãã  ººii  nniiccii  îînn  ccee
ssccoopp  aauu  ffoosstt  ffããccuuttee..
1100..  PPaarrllaammeennttuull  ddiinn  IIssllaannddaa  aa
ffoosstt  ffoonnddaatt  îînn  aannuull  993300,,  ffiiiinndd
aassttffeell  cceell  mmaaii  vveecchhii  ppaarrllaa-
mmeenntt  ddiinn  iissttoorriiee..

CENTRUL CULTURAL
"ADRIAN PÃUNESCU"

INFORMAÞII CERCURI

ÎÎnnssccrriieerrii::  llaa  sseeddiiuull  CCeennttrruulluuii  CCuullttuurraall  ""AAddrriiaann  PPããuunneessccuu""  
ssaauu  llaa  tteell..  225500  002266

VÃ AªTEPTÃM!

MERGEM LA FILM?
ÎÎnn  ccaaddrruull  mmaanniiffeessttããrriilloorr  ccuullttuurraallee  oorrggaanniizzaattee  ddee

pprriimmããrriiaa  MMiizziill,,  vvãã  iinnvviittããmm  llaa  uunn  rreeggaall  ddee  ffiillmmee  llaa  CCeennttrruull
CCuullttuurraall  ““AAddrriiaann  PPããuunneessccuu„„  îînn  ffiieeccaarree  vviinneerrii,,  îînncceeppâânndd  ccuu  oorreellee
1188..0000..

FFiillmmeellee  pprreezzeennttaattee  ssuunntt  sseelleeccttaattee,,  rreessppeeccttâânndd  ccrriitteerriiiillee
ccaalliittaattiivvee,,  ccuullttuurraall-aarrttiissttiiccee  ººii  eedduuccaattiivvee,,  iiaarr  iinnssttaallaaþþiiaa  ddee
pprrooiieeccþþiiee  ººii  ssoonnoorriizzaarree  eessttee  ddee  uullttiimmãã  ggeenneerraaþþiiee..  NNuu  rraattaaþþii  aacceeaassttãã
ooccaazziiee  ddee  aa  ffaaccee  oo  iinnccuurrssiiuunnee  îînn  aallttffeell  ddee  lluummii,,  aallttffeell  ddee  vviieeþþii,,
aavvâânndd  ooccaazziiaa  ssãã  vvãã  rreellaaxxaaþþii  ººii  ssãã  vvãã  îîmmbbooggããþþiiþþii  ssppiirriittuuaall..  ÎÎnn  ssaallãã
ssee  iimmppuunnee  rreessppeeccttaarreeaa  nnoorrmmeelloorr  eelleemmeennttaarree  ddee  ccoonndduuiittãã  ººii  ddiiss-
cciipplliinnãã..

PPrrooggrraammuull  ffiillmmeelloorr  ccee  uurrmmeeaazzãã  aa  ffii  pprrooiieeccttaattee  ssee  ggããsseeººttee
aaffiiººaatt  llaa  CCeennttrruull  CCuullttuurraall  ““AAddrriiaann  PPããuunneessccuu„„..

Intrarea este
gratuitã

Primar
Emil

PROªCAN

Încercaþi sã rupeþi o orã ºi jumãtate din timpul
dumneavoastrã liber, pentru un film.
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SSttrruuccttuurrãã::  
MMoodduullee  ddee  ccââttee  ttrreeii  lluunnii  ppee  nniivveellee  ddee  pprreeggããttiirree  

((îînncceeppããttoorr,,  mmeeddiiuu,,  aavvaannssaatt))
PPeerriiooaaddaa  ddee  ddeessffããººuurraarree::  

ooccttoommbbrriiee  ––  iiuunniiee  ((33  oorree//  ssããppttããmmâânnãã))
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  Date  despre
Coloana  Infinitului      

Coloana Infinitului din
Târgu Jiu are o înãlþime de
29,330 metri ºi o greutate de
29,173 Kg. Este construitã din
metal feros (plãci din fontã),
dupã formula 1/2 + 15 + 1/2 ºi
dupã „legea armoniei plastice“,
descoperitã ºi perfecþionatã de
Brâncuºi, de forma 1 - 2 - 4,
unde 1 = 45 cm (mãrimea laturii
mici a triunghiului de piramidã,
de forma unui pãtrat), 2 = 90 cm
(mãrimea laturii mari a trunchiu-
lui de piramidã, de forma unui
pãtrat), 4 = 180  cm, înãlþimea
trunchiului de piramidã. Trun-
chiurile de piramidã, goale pe
dinãuntru, sunt fixate cap la cap
pe un miez central de oþel, cu
secþiune pãtratã, uniformã pe
toatã înãlþimea Coloanei Infi-
nitului. Exteriorul Coloanei a
fost curãþat prin sablare cu nisip
special, ulterior fiind pulverizate
douã straturi de praf metalic,
unul de zinc ºi celãlalt de alamã,

la o temperaturã mai ridicatã.
În timpul celui de-Al

Doilea Rãzboi Mondial, Co-
loana Infinitului a rezistat efor-
turilor zadarnice de a fi doborâtã
la pãmânt de tancurile nemþilor
ºi ruºilor. În urma acestui fapt,
coloana prezintã o deviere la
vârf semnificativã, de mãrimea
unui triunghi echilateral cu latu-
ra de 33 cm.      

Coloana Infinitului a
devenit obiect de studiu pentru
oamenii de ºtiinþã din þara noas-
trã. Astfel, profesorul universitar
dr. ing. A. Mãruþã a fãcut anu-
mite mãsurãtori ºi a constatat cã
aceastã Coloanã emite radiaþii de
energie pe patru direcþii. Nu
cunoaºtem cauza care l-a deter-

minat pe ing. Mãruþã sã facã
aceastã cercetare ºi descoperire
uimitoare, dar ne permitem sã
avansãm urmãtoarele conside-
rente privind emanaþiile de

energii ale Coloanei Infinitului.

Curentul  electric
teluric  ºi  efectul  de

piramidã  al  
componentelor

Coloanei  Infinitului  
Intensitatea câmpului

magnetic al Terrei este relativ
slabã. În general, neperceptibilã
de om, variazã între 0,3 gauss la
Ecuator ºi de 0,7 gauss la poli.
Dar existã locuri pe Terra, unde
intensitatea câmpului magnetic
este de peste 10.000 de ori mai
puternicã, formând anumite ano-
malii magnetice. Este foarte pro-
babil cã sub Coloana Infinitului
existã o astfel de anomalie mag-
neticã, care se poate mãsura.

S-a constatat cã Terra
este o giganticã pilã electricã
alcalinã, care mai primeºte elec-
tricitate ºi din exterior. Oceanul
Planetar (apa lui are un gust sãrat
ºi amar) este un veritabil elec-
trolit alcalin care, în interacþiune
pemanentã cu rocile limitrofe
heterogene (amestec de nume-
roase elemente chimice dis-
tribuite neuniform), roci ce au
devenit veritabili electrozi ma-
sivi, au produs curentul electric
teluric. Acest curent electric este
amplificat atât de particule elec-
trice provenite din radiaþia cos-
micã (particule ce se înscriu în
spiralã pe liniile de forþã ale
câmpului geomagnetic), cât ºi de
electrizarea prin frecare datoritã
vânturilor ºi mareelor. Consider-

ãm cã pe sub fundaþia Coloanei
Infinitului trece o fâºie de curent
electric teluric, datoritã configu-
raþiei terenului din acel loc.

Numeroºi cercetãtori
au constatat cã piramidele pre-
zintã energii enigmatice, care se
manifestã în douã planuri verti-
cale, perpendiculare pe laturile
bazei ºi care se intersecteazã
cãtre vârf. Aceste energii au fost
numite „radiaþii de formã“, iar
efectul lor poartã numele de
„efectul de piramidã“. Energia
emanatã de piramidã este ma-
ximã într-o zonã din centrul unei
secþiuni orizontale, plasatã la
înãlþimea de 1/3 de la baza
piramidei. Coloana Infinitului
este formatã din trunchiuri de
piramidã, cu baza pãtratã, pe
toatã înãlþimea ei.

Energiile terestre se pre-
zintã sub forma unor reþele geo-
biologice, iar intersecþiile lor pe
direcþii perpendiculare formea-
zã, pe suprafaþa pãmântului,
noduri geopatologice. S-a con-
statat cã fundaþia Coloanei
Infinitului s-a pus în centrul unui
astfel de nod, colector de energii.
Deci, Coloana Infinitului captea-
zã energiile terestre pe care le
emite în exterior. Suprafeþele la-
terale ale acestei Coloane (de
forma unor trapeze rãsturnate)
emit radiaþii pe direcþii perpen-
diculare ale acestei suprafeþe, de
naturã magneticã ºi teluricã, ge-
nerate de factorii arãtaþi mai sus.
Energiile emanate de suprafeþele
Coloanei Infinitului au fost
mãsurate pânã la distanþa de 200
de metri.

CCoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  uurrmmããttoorrAACCTTIIVVIITTÃÃÞÞII::
- DANS MODERN ªI CON-
TEMPORAN
- CULTURÃ ªI CIVILIZA-
ÞIE ENGLEZÃ
- CREAÞIE CONFECÞII
- TEHNOREDACTARE PE

CALCULATOR 
- INFORMATICÃ

Activitatea "Clubului
Copiilor" va începe la 1
octombrie, pânã atunci vã
aºteptãm, sã vã înscrieþi la
cercurile mai sus menþionate!

CLUBUL COPIILOR

Conform unor mãsurãtori radiestezice, 

Constantin  Brâncuºi  (19.02.1876  -  16.03.1957)  a  creat  la
Târgu  Jiu  un  complex  nemuritor  de  trei  sculpturi  în  aer

liber,  unic  în  lume:  Masa  tãcerii,  Poarta  Sãrutului  ºi
Coloana  Infinitului.  Coloana  Infinitului  capteazã  energiile
terestre  pe  care  le  emite  în  exterior.  Energiile  emanate  de
suprafeþele  Coloanei  Infinitului  au  fost  mãsurate  pânã  la

distanþa  de  300  de  metri.

EEnneerrggiiaa  cceeaa  mmaaii  bbeenneeffiiccãã
eessttee  eemmiissãã  nnooaapptteeaa,,  ppee  lluunnãã

nnoouuãã  ssaauu  lluunnãã  pplliinnãã..  CCeeaa  mmaaii
ppuuþþiinn  bbeenneeffiiccãã  eessttee  eenneerrggiiaa

eemmiissãã  îînn  zziilleellee  îînnssoorriittee..

COLOANA INFINITULUI EMITE PE
O RAZÃ DE 300 m!
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KK karate
HHCC handbal juniori 16-18 ani, Cornel Rusoiu, echipa C.S.O. MIZIL

hhcc handbal copii  6-12 ani,     Costel Teleru,    echipa C.S.O. MIZIL
PPOOLL Poliþia, pregãtire fizicã
MMFFAA  ººii  UUMM ore închiriate sãptãmânal (tip abonament)  

09      10
LUNI

MARÞI
MIERCURI

JOI
VINERI

10      11 11      12 12      13 13      14 14      15 15      16 16      17 17      18 18      19 19      20 20      21 21      22
K K K p.m. M  THAI M  THAI TAE  BO

p.m. POL POL hc hc
DANS DANS DANS p.m. MFA HC HC
DANS DANS DANS p.m. M  THAI M  THAI hc  hc TAE  BO

K K K p.m. POL UM UM HC HC
PPrrooggrraamm  îînn  ttiimmppuull  vvaaccaannþþeeii,,      îînn  ttiimmppuull  aannuulluuii  ººccoollaarr..  ªªccoolliillee  ººii  lliicceeeellee  bbeenneeffiicciiaazzãã  ddee  oorree  ggrraattuuiittee,,  33hh//ssããppttããmmâânnãã  ffiieeccaarree  ººssccooaallãã..

RReeppoorrtteerr::  SSee  vveehhiiccuulleeaazzãã
pprriinn  ttâârrgg  mmuullttee  bbâârrffee  llaa  aaddrreessaa
ssppoorrttuulluuii  mmiizziilleeaann..  CCee  ccrreeddeeþþii  ccãã-
ii  ddeetteerrmmiinnãã  ppee  uunniiii  ssãã  ffaaccãã  aasseemmee-
nneeaa  aaffiirrmmaaþþiiii??  AAuu  mmoottiivvee  rreeaallee  ssãã-
ººii  mmaanniiffeessttee  ddeezzaammããggiirreeaa  rreeffeerrii-
ttoorr  llaa  aacceesstt  ssuubbiieecctt??

CCããttããlliinn  MMaarreeºº:: Am auzit
ºi eu multe voci, mai ales în
recenta campanie electoralã, cã
"cineva se opune sportului", cã
"nu se doreºte a se face perfor-
manþã". Nu ºtiu pe ce anume se
bazeazã unii oameni când afirmã
cã nu avem sport în Mizil, având
în vedere secþiile pe care Sala de
Sport le-a organizat ºi le gãz-
duieºte, concursurile organizate
atât pe plan local, cât ºi la nivel
judeþean sau naþional. Bineînþeles
cã avem sport în Mizil ºi i-aº invi-
ta pe toþi cei care susþin contrariul
sã vinã la salã, sã vadã ce se
întâmplã acolo. Nu este o ruºine
sã te informezi, ruºine este sã
minþi în mod deliberat! 

RR::  AAmm  ttoott  aauuzziitt::  ""NNuu
aavveemm  ssppoorrtt  ddee  ppeerrffoorrmmaannþþãã!!""
CCuumm  ccoommeennttaaþþii  aaffiirrmmaaþþiiaa  ""ppuubb-
lliiccuulluuii""  ssppeeccttaattoorr??

CC..MM..:: Referindu-mã la
ultimele noutãþi sportive ale
oraºului, rãspund astfel "cârcota-
ºilor" care afirmã: "Nu se doreºte
practicarea sportului de perfor-

manþã în Mizil":
11..  În urma desfiinþãrii ºi

vânzãrii S.C. M.FA., noul patron
nu a dorit sã mai sponsorizeze
echipa de juniori II la handbal
masculin "STEAUA MIZIL",
astfel cã în ultima ºedinþã a
Consiliului Local am fost nevoit
sã propun preluarea echipei de
cãtre C.S.O. Mizil ºi participarea
ei în campionatul naþional sub
culorile acestui club. Propunerea
a fost aprobatã în unanimitate, aºa
cã din toamnã, aceºti juniori vor
participa la toate competitiile
naþionale de profil. 

22.. Acum ºase luni, la
propunerea domnului Adi Vlãs-
ceanu, un pasionat antrenor ºi
practicant al artelor marþiale, la
C.S.O. Mizil a luat fiinþã o secþie
a ºcolii de Tae Bo ºi Muay Thai
(box thailandez - o combinaþie
între artele marþiele ºi miºcãri de
aerobic - n.r.) K.O. GYM
PLOIEªTI, activitatea desfãºu-
rându-se sub directa îndrumare a
acestuia. OK! De ce nu, mai ales
cã mã bazam pe faptul cã diversi-
tatea ºi ineditul vor constitui o
atracþie pentru copiii noºtri. ...ªi
nu m-am înºelat!

RR::  TTaaee  BBoo  ººii  MMuuaayy
TThhaaii??!!  IIaattãã  ddoouuãã  ssppoorrttuurrii  ddee  ppeerr-
ffoorrmmaannþþãã..  CCee  nnee  mmaaii  ppuutteeþþii  ssppuunnee

ddeesspprree  aacceesstteeaa??  
CC..MM..::  Despre Muay

Thai, unde doamnele ºi domni-
ºoarele încep deja sã vadã cum
pot ajunge la greutatea ºi formele
la care visau cu numai douã ore
pe sãptãmânã, nu doresc sã
vorbesc foarte mult acum, dar aº
vrea sã punctez activitatea ºi
rezultatele bãieþilor la box tailan-
dez. Totul a început ca o joacã.
Prima datã au venit cinci tineri,
apoi 10, pânã când ne-am trezit cã
aveam 35 de luptãtori în salã. La
început totul a pãrut o joacã, dar
apoi a început munca, antrena-
mentele, meciurile amicale, aºa
cã numãrul sportivilor a început
sã scadã. "E greu, e de muncã,
nene!". Aºa ºi este: dacã vrei sã
faci performanþã, trebuie sã
munceºti din greu, performanþa
nu se face prin parcuri, cafenele
sau baruri! ªi iatã cã a venit ºi
performanþa! Pe 17 iunie, a avut
loc la Bucureºti Campionatul
Internaþional de Box K1 - "ZIUA
JUDECÃÞII", competiþie la care
au participat cluburi din toatã þara
ºi sportivi din Europa, iar dintre
personalitãþile în domeniu amin-
tesc pe domnii Ciprian Sora ºi Ion
Gârbea. Domnul Vlãsceanu  a
participat cu bãieþii noºtri doar la
câteva categorii de greutate, cu

scopul declarat de a-i pregãti pen-
tru adevãratele înfruntãri care
urmau, pentru a le înrãdãcina
mentalitatea de sportiv de perfor-
manþã ºi când colo, ce sã vezi:
63,5 kg -  Dragoº Lubine (17 ani)
CAMPION,  70 kg - Pãuna
Eugen (16 ani) CAMPION, iar la
categoria +91 kg - Elisei Marius
(20 ani) CAMPION, acesta din
urmã fiind nevoit sã-ºi încerce
abilitãþile cu un luptãtor din Iaºi
(125 kg!), pe care l-a fãcut KO
chiar în prima reprizã .

RR::  BBrraavvoo  lloorr!!  UUnn  lluuccrruu
ddeemmnn  ddee  llaauuddãã  ppeennttrruu  oorraaººuull  nnooss-
ttrruu!!

CC..MM..::  Da! Profitând de
aceastã ocazie, doresc sã îl felicit
atât  pe Adi pentru munca depusã,
cât ºi pe sportivi. Totodatã, invit
tinerii sã participe, în numãr cât
mai mare, la ambele cursuri orga-
nizate de domnul Vlãsceanu,
pentru cã, dupã cum vorbesc pre-
miile, s-au obþinut rezultate foarte
bune într-un timp foarte scurt ºi
cine ºtie, poate cã din Mizil se va
alege viitorul campion al unei
piramide în K1.

RR::  VVãã  mmuullþþuummeesscc  ppeennttrruu
ttiimmppuull  aaccoorrddaatt  ººii  pprriinn  dduummnneeaavv-
ooaassttrrãã  uurreezz  mmuulltt  ssuucccceess  ssppoorrttuulluuii
mmiizziilleeaann!!

Cristina COLÞ

ÎÎnn  ttiimmpp,,  aauu  eexxiissttaatt  nnuummeerrooaassee  ººii
ffuurrttuunnooaassee  ddiissccuuþþiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa
ssppoorrttuull  mmiizziilleeaann,,  ffiiee  ccãã  eellee  ssee  rreeff-
eerreeaauu  llaa  ooppoorrttuunniittaatteeaa  eeddiiffiiccããrriiii
uunneeii  ssããllii  ddee  ssppoorrtt,,  ffiiee  ccãã  ""nnuu  aavveemm
ssppoorrtt,,  ddoomm''llee!!"",,  iiaarr  ddaaccãã  aavveeaamm
""ddee  ccee  nnuu  ssee  ffaaccee  ppeerrffoorrmmaannþþãã??""......

SSaallaa  ddee  SSppoorrtt  aa  oorraaººuulluuii  ((ooaarree  ddee
ccee  nnuu  ii  ss-aa  aattrriibbuuiitt  îînnccãã  uunn  nnuummee??))
ooffeerrãã  aaccuumm  ccoonnddiiþþiiii  ooppttiimmee  ddee
pprraaccttiiccaarree  aa  eexxeerrcciiþþiiuulluuii  ffiizziicc..  EEaa
aa  ffoosstt  rreeaalliizzaattãã  ttooccmmaaii  ppeennttrruu  aa  llee
ooffeerrii  ttuuttuurroorr  cceelloorr  iinntteerreessaaþþii  pprriillee-
jjuull  ddee  aa  ffaaccee  ssppoorrtt..  ªªii,,  îînn  cciiuuddaa

ttuuttuurroorr,,  uuiittee  ddoomm''llee  ccãã  aavveemm  ººii
ppeerrffoorrmmaannþþãã!!  PPeennttrruu  aammããnnuunnttee
rreeffeerriittooaarree  llaa  aacceeaassttãã  uullttiimmãã  aaffiirr-
mmaaþþiiee,,  mm-aamm  aaddrreessaatt  ddee  ccuurrâânndd
ddoommnnuulluuii  CCããttããlliinn  MMaarreeºº,,  ddiirreeccttoorr
aall  CClluubbuulluuii  SSppoorrttiivv  OOrrããººeenneesscc
MMiizziill..

Oina 
propusã 

pentru lista
UNESCO

Muzeul Naþional al
Satului "Dimitrie Gusti" ºi
Federaþia Românã de Oinã, alã-
turi de Comisia Naþionalã pen-
tru Salvgardarea Patrimoniului
Cultural Imaterial, organism de
specialitate al Ministerului Cul-
turii ºi Patrimoniului Naþional
cu atribuþii de coordonare a
activitãþilor ºi programelor de
protejare, salvgardare, conser-
vare, transmitere, punere în va-
loare ºi promovare a patrimoni-
ului cultural imaterial, au
demarat activitãþile pentru
întocmirea dosarului necesar
introducerii jocului de oinã pe
listele UNESCO.     

Considerând jocul de
oinã ca fiind un element
reprezentativ al României, se
doreºte realizarea documen-

taþiei necesare recunoaºterii
acestei creaþii a poporului nos-
tru. Federaþia a susþinut întot-
deauna faptul cã oina reprezintã
unul dintre elementele de bazã
ale identitãþii noastre naþionale,
salutând aceastã recunoaºtere
care vine în momentul în care
sportul nostru naþional a
început sã fie din nou apreciat.
Finalizarea acestui demers va
constitui, cu siguranþã, cea mai
importantã realizare pentru
sportul nostru naþional.     

În sprijinul acestui
demers, din partea Federaþiei
Române de Oinã a fost desem-
nat preºedintele acesteia,
Nicolae Dobre, care, alãturi de
specialiºtii în domeniu, vor
aduce informaþiile necesare
întocmirii dosarului, acordând
astfel sprijinul necesar mem-
brilor Comisiei Naþionale pen-
tru Salvgardarea Patrimoniului
Cultural Imaterial.

SPORT

AVEM SPORT DE PERFORMANTÃ SI TREBUIE    
SÃ NE MÂNDRIM CU ASTA!

Nr. 94 / septembrie 2012  

VVãã  iinnffoorrmmããmm  ccãã  eecchhiippaa  ddee  hhaannddbbaall
""SStteeaauuaa  MMiizziill""  aa  ffoosstt  pprreelluuaattãã  ddee  CClluubbuull
SSppoorrttiivv  aall  oorraaººuulluuii  MMiizziill  ººii  vvaa  ppaarrttiicciippaa  llaa
CCaammppiioonnaattuull  NNaaþþiioonnaall  ddee  HHaannddbbaall..

CCeeii  ccaarree  iiuubbeesscc  aacceesstt  ssppoorrtt  ººii  ccaarree  aauu
ppoossiibbiilliittaatteeaa,,  ssuunntt  rruuggaaþþii  ssãã  ssppoonnzzoorriizzee  eecchhiippaa,,
ccaarree,,  ddiinn  ccaauuzzaa  bbuuggeettuulluuii  mmiicc,,  îînnttââmmppiinnãã  pprroo-
bblleemmee  ffiinnaanncciiaarree..  VVãã  mmuullþþiimmiimm  aannttiicciippaatt!!

OO  aallttãã  nnoouuttaattee  îînn  ccaaddrruull  aaccttiivviittããþþiiii
CClluubbuulluuii  SSppoorrttiivv  aarr  ffii  aacceeeeaa  aa  rreeddeesscchhiiddeerriiii
ªªccoolliiii  ddee  tteenniiss  ddee  ccââmmpp,,  ddaarr  ppeennttrruu  ccaa  aacceesstt
lluuccrruu  ssãã  ffiiee  ppoossiibbiill  ttrreebbuuiiee  ssãã  eexxiissttee  îînnssccrriieerrii..

ÎÎnn  aacceesstt  ccoonntteexxtt,,  vvãã  aaººtteeppttããmm  ssãã  vvãã
îînnssccrriieeþþii  llaa  ccuurrssuurriillee  uunnuuiiaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  ffrruu-
mmooaassee  ººii  eelleeggaannttee  ssppoorrttuurrii..

ÎN ATENÞIA IUBITORILOR
DE SPORT

PROGRAM SALA DE SPORT
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Carierele Berbecilor
implicã, de cele mai multe ori,
un anume grad de duritate. Ei
pot deveni exploratori, medici
foarte competenþi, filosofi sau
muzicieni, buni organizatori în
orice domeniu al industriei
spectacolului sau militari de
carierã. Pot excela în profesii ce
au legãturã cu capul: stomatolo-
gi, oculiºti, frizeri sau pãlãrieri. 

Profesiile care li se
potrivesc Taurilor sunt îndeose-
bi cele legate de pãmânt, ca:
agricultor, miner etc.  Pot fi de
asemenea foarte buni arhitecþi,
constructori, bijutieri, dansatori,
desenatori, pictori, actori, ban-
cheri, administratori sau negus-
tori. Foarte sportivi, nativii din
acest semn agreeazã mai ales
boxul, fotbalul ºi tenisul.

Gemenii au mari încli-
naþii spre jonglerie cu idei ºi
cuvinte, deci se pot îndrepta
spre literaturã, jurnalisticã,
diplomaþie sau oratorie. Pot
lucra în comerþ, ori ca tipografi,
corectori sau în relaþiile cu pu-
blicul. În industria spectacolului
sunt foarte buni iluzioniºti, jon-
gleri, imitatori sau sunetiºti. 

Profesiile Racului core-
spund în mod firesc înclinaþiilor
sale naturale. Gustul pentru
cãlãtorii îl pot determinã sã de-
vinã marinar sau pescar (este
semn de apã, lucru ce îl poate
îndrepta ºi cãtre sporturile
specifice, precum nataþia). Pa-
seismul sãu îl impinge cãtre
istorie, arheologie, numismaticã
sau filatelie. 

Profesiile potrivite
Leului sunt, în general, cele ce
presupun un rol de lider ºi de
bun organizator. Se instaleazã
deci în funcþii de director,
bancher, politician sau avocat.
Poate fi medic cardiolog, bijuti-
er, negustor, director de teatru,
de cabaret sau al unor publicaþii.
Se remarcã în artele frumoase,
literaturã, muzicã. 

Poate fi un bun om de
afaceri, contabil ori informati-
cian. Îºi gãseste de multe ori
locul între cadrele armatei, unde
este un executant fidel ºi exact.
Are aptitudini pentru artã ºi pen-
tru muzicã. Mari actori ºi mai

ales actriþe s-au nãscut sub acest
semn.  

Profesiile nativilor din
semnul Balanþei vor fi alese în
direcþia calitãþilor lor artistice,
diplomatice ºi sociale. Vor fi
deci muzicieni, scriitori, artiºti,
coregrafi, pictori, coafori, ma-
nichiuriºti, fizioterapeuþi, mane-
chine, modele, creatori de modã,
decoratori, diplomaþi, amba-
sadori, avocaþi, judecãtori, biju-
tieri sau medici de chirurgie
plasticã. 

Scorpionii pot fi,
datoritã simþului lor tactil foarte
delicat, mari chirurgi, dar ºi cea-
sornicari. Ingeniozitatea ºi per-
fecþionismul îi pot direcþiona
spre inventicã, ºtiinþã sau
politicã. Inclinaþiile artistice
foarte pronunþate îi inclinã spre
mari realizãri în literaturã, mu-
zicã, actorie. Pot de asemenea
ajunge filosofi. 

Sãgetatorii îºi aleg pro-
fesiile în funcþie de trãsãturile
lor esenþiale. Pot fi vânãtori, dar
ºi medici, pedagogi, magistraþi
sau funcþionari superiori.
Dragostea pentru animale îi
determinã sã devinã dresori sau
veterinari. Sunt de asemenea
atraºi de sfera muzicii. 

Reuºesc în profesiile
legate de pãmânt, în construcþii
ºi în sfera didacticã. Pot fi buni
muzeografi, bibliotecari sau
arheologi. Dintre sporturi
preferã fotbalul, boxul ºi înotul.

Meseriile spre care se
orienteazã aceºtia sunt pre-
cumpãnitor spirituale ºi mai
puþin fizice. De aceea, nativii
din Vãrsãtor vor fi savanþi, scri-
itori ori artiºti strãluciþi. Îi
pasioneazã  tot ceea ce þine de
mecanicã, iar interesul lor poate
trece ºi asupra sporturilor ce au
tangenþã cu acest domeniu, însã
niciodatã mai mult de atât. 

Nativii zodiei Peºti sunt
firi artistice, le place muzica,
dansul ºi sunt adeseori exhibi-
þioniºti. Sunt de asemenea încli-
naþi spre ocultism. Pot fi deci
excelenþi decoratori, predica-
tori, învãþãtori, modelatori, dar
ºi figuri celebre ale unor do-
menii precum muzica, pictura.

IINNGGRREEDDIIEENNTTEE::
Ingrediente pentru 3 porþii:
• 3 dovlecei mici • 6 ouã •
caºcaval afumat • roºii • verdeaþã
• sare • piper

MMOO  DD  DDEE  PPRREEPPAARRAARREE::
Spãlãm dovleceii dupã

care îi curãþãm ºi le tãiem ca-
petele. Îi tãiem în douã, pe lung,
ºi îi curãþãm de miez. Aºezãm
dovleceii într-o tavã, condimen-
tãm cu sare ºi piper, dupã care
punem în fiecare jumãtate de
dovlecel câte un ou. 

Adãugãm caºcaval ras,

verdeaþã, sare ºi piper. Adãugãm
în tavã o canã de supã de pui ºi îi
dãm la cuptor pentru 10-15
minute la 180 grade. Dupã
aproximativ 15 minute, scoatem
dovleceii din cuptor ºi îi servim
alãturi de roºii proaspete ºi
caºcaval ras.

Simplu, rapid, delicios!
PPooffttãã  bbuunnãã!!

MMEESSEERRIIAA

Dovlecei cu ouã E SCRISA-N STELE...
Culinar

BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARA

BALANÞA

SCORPION

SÃGETÃTOR

CAPRICORN

VÃRSÃTOR

PEªTI

AAnniivveerrssããrrii,,
ccoommeemmoorrããrrii,,
SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE

22001122  
 1 septembrie -165 de ani de

la naºterea folcloristului Simion
Florea MARIAN (d. 24.04.1907) 
 3 septembrie -125 de ani de

la moartea lingvistului Timotei
CIPARIU
 4 septembrie -100 de ani de

la naºterea istoricului ºi criticului
de artã Raoul ªORBAN
(d.18.07.2006) 
 7 septembrie - 85 de ani de la

naºterea sociologului Ion
ALUAª (d. 25.02.1994) 
 10 septembrie -140 de ani de

la moartea revoluþionarului ºi
omului politic Avram IANCU
(d.10.03.1872) 
 11 septembrie - 65 de ani de

la naºterea regizorului de teatru ºi
film Alexa VISARION
 12 septembrie -130 de ani de

la naºterea prozatorului Ion
AGÂRBICEANU (d. 28.05.
1963) 
 18 septembrie - 65 de ani de

la inaugurarea teatrului Lucia
Sturdza Bulandra din Bucureºti 
 28 septembrie -130 de ani de

la naºterea istoricului ºi arheo-
logului Vasile PÂRVAN (d.
26.06.1927) 

- 165 de ani de la naºterea com-
pozitorului, dirijorului, pianistu-
lui ºi pedagogului Gheorghe
DIMA (d. 04.06.1925) 
 29 septembrie - 465 de ani de

la naºterea romancierului spaniol
Miguel de CERVANTES (d.
22.04.1616) 

DIVERSE

ORIZONTAL
1) Pod plutitor - Alb pe pereþi. 2)
Contribuþie bãneascã de micã
valoare - Vechii curieri. 3)
Untdelemn sfinþit - Plicticoasã.
4) Sancþionat. 5) Spin - Lipsitã
de glas - Dânºii. 6) Drapelul
românesc. 7) Om cu pielea nea-
grã (pop.) - Paner. 8) Zbârcit - A
utila. 9) Cuvânt de limitare -
Galben la faþã. 10) Natural - Aci. 

VERTICAL
1) Fast - Colb. 2) Lucru - A se ivi
cu capul. 3) Miazãnoapte -
Spaima vitezomanilor. 4) Tel! -
State arabe. 5) Prins cu mâna. 6)
Magazin deschis permanent (2
cuv.) - Plic gol! 7) Devotat -
Duna! 8) Larg - A înconjura. 9)
Document - Legat de dragoste.
10) Monede din Iran - A planta.
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CCAASSÃÃ  DDEE  PPIIAATTRRÃÃ

C
U
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C
T? Place sau

plãcea

Scãdea sau
scade

Apare sau
apãrea

Mi-ar place sã cãlãtoresc.

Va scade cursul valutar.

Crezi cã i-ar place filmul?

Când va apare filmul pe ecrane?

Mi-ar plãcea sã cãlãtoresc.

Va scãdea cursul valutar.

Crezi ca i-ar plãcea proiectul?

Când va apãrea filmul pe ecrane?

Verbele “a plãcea”, “a scãdea”, “a
pãrea/a apãrea/a dispãrea” iºi pas-
treaza forma de baza la:
- Conditional-optativ: (nu) ar
plãcea/scãdea/pãrea/apãrea/dispãrea
- Viitor: (nu) va
plãcea/scãdea/pãrea/apãrea/dispãrea

Greºit  Corect    Comentarii  

AAnnddrreeii  MMaannuuiieell  OOccttaavviiaann  ccuu  DDrrããggooii  DDaanniieellaa  GGeeoorrggiiaannaa
IIoorrggaa  CCoonnssttaannttiinn  ccuu  TTooaaddeerr  MMaarriiaannaa  RRooxxaannaa
DDrrããgghhiiccii  BBooggddaann  VVaassiillee  ccuu  IIoorrggaa  AAnnaa  MMaarriiaa

MMeerreezzeeaannuu  MMiihhaaii  ccuu  DDoovviinncceessccuu  EElleennaa  CCrriissttiinnaa
MMaarrccuu  LLeeoonnaarrdd  RRããzzvvaann  ccuu  JJuujjuu  DDaanniieellaa

AArrggiinntt  CCrriissttiinneell  ccuu  NNaaee  JJuulliieettaa
SSaanndduu  MMaarriinn  ccuu  CCããpprraarruu  MMaarriiaannaa  NNiiccoolleettaa

AArrddeelleeaannuu  AAlleexxaannddrruu  AAuurraaºº  ccuu  BBããbbããuu  FFlloorriinnaa
MMiiccuu  AAddrriiaann  ccuu  BBuurrllooii  IIooaannaa

TTooaaddeerr  AAddrriiaann  CCoossmmiinn  ccuu  RRiicciiuu  AAnnccaa  VVaalleennttiinnaa
CCaaiisseerrlliiuu  IIoonn  AAlleexxaannddrruu  ccuu  PPaannddeellee  EEuuggeenniiaa

ZZaammffiirr  MMaarriinn  ccuu  AAppoossttooll  AAddeelliinnaa  IIoonneellaa
IIaannccuu  EElliisseeii  ccuu  UUnngguurreeaannuu  AAnnaa  MMaarriiaa

SÃRBÃTORI 
LAICE

66  sseepptteemmbbrriiee - Ziua Diplomaþiei
Române
77  sseepptteemmbbrriiee  - Ziua Europeanã a
Culturii Iudaice
88  sseepptteemmbbrriiee - Ziua
Internaþionalã pentru
Alfabetizare
- Ziua Petrolistului
99  sseepptteemmbbrriiee - Ziua Mondialã a
Frumuseþii
1133  sseepptteemmbbrriiee - Ziua Pompierilor
1144  sseepptteemmbbrriiee - Ziua Inginerului
1155  sseepptteemmbbrriiee - Ziua
Internaþionalã a Democraþiei
1166  sseepptteemmbbrriiee - Ziua Europeanã
de Prim Ajutor
- Ziua Internaþionalã pentru
Protecþia Stratului de Ozon
1199  sseepptteemmbbrriiee  - Ziua Artileriei ºi
Rachetelor Antiaeriene din
România
2211  sseepptteemmbbrriiee  -  Ziua
Internaþionalã a Pãcii 
2233  sseepptteemmbbrriiee  - Ziua Mondialã a
Curãþeniei
2244  -  2288  sseepptteemmbbrriiee  - Zilele bib-
liotecilor de cartier
2266  sseepptteemmbbrriiee  - Ziua Limbilor
Europene
2277  sseepptteemmbbrriiee  - Ziua Mondialã a
Turismului
3300  sseepptteemmbbrriiee  - Ziua
Internaþionalã a Traducãtorilor
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Zona Persoana responsabilã Telefoane
1. Calea Buzãului, Tohaneanca, Plutar

Mareº, Anastasiu, Gh. Bratianu
Crãciunescu, N. Iorga, N. Stãnescu

Mihaela Dinu 250 020

2. Bacovia, Leonida Condeescu, Tase
Dumitrescu, Paralela 45, M. Bravu -
de la intrare dinspre Buzãu pânã la

inters. cu  str. Eroilor (pod)

Constantin Elisei 250 008 int 30

3. Eroilor, Soarelui, Ghica Vodã,
Mircea Vodã

Simona Petrescu 250 020

4. Decebal, Nuferilor, Democraþiei,
Victoriei

Aniºoara Doleanu 250 008 int 33

5. ªtefan Cel Mare, 13 Decembrie Petre Elena 250 008 int 34
6. Tudor Vladimirescu Cornelia Toma 250 897
7. 13 Septembrie, Cuza Vodã Monica Tricã 250 020
8. N. Balcescu - de la pod pânã la B-

dul Unirii (case + blocuri)
M. Bravu de la pod pânã la B-dul

Unirii (fãrã bl. 112)

Gabriela Negoiþã 252 722

9. I.L.Caragiale, Avram Iancu, Alba Iulia Mirela Paraschivescu 250 008 int 26
10. 24 Ianuarie, Lt. Gheorghiu Daniela Aldea 250 008 int 40
11. Blajului, B-dul Unirii Nicoleta Tudorache 250 897
12. B-dul Gãrii, Spicului, Recoltei Ionel Dumitru 250 008 int 29
13. Valea Jiului Aniºoara Enache 250 008 int 40
14. 1 Mai Loredana Tãnase 250 020
15. G.Ranetti Georgiana Tãnase 253 309
16. Mr. Ivanovici, G-ral Praporgescu Elena Mãrãcine 250 008 int 29
17. M.Basarab, Spitalului, Spiru Haret,

Albinei
Ana Gicã 250 020

18. N. Bãlcescu de la intersectia cu B-
dul Unirii pânã la inters. cu str. Er.
R. Nicolae, Eminescu, Ardealului,

Bucovinei, Vasile Lupu

Cecilia Frusinoiu 250 008 int 28

19. M. Bravu de la inters. cu B-dul
Unirii (inclusiv bl. 112) pânã la str.
Er. R. Nicolae, Sos. Vadu Sãpat

Mirela Bonciog 253 309

20. Er. R. Nicolae, Stadionului, Primãverii Emilia Ionescu 250 020
21. Transilvaniei, Agricultori, Toamnei Ionela Duþu 250 008 int 28
22. N. Bãlcescu de la intersectia cu Er.

R. Nicolae pânã la UM 
Mariana Plaiaºu 250 008 int 16

23. 22 decembrie, Þepes Vodã, Ioan Vodã Maria Mastragociu 250 008 int 38
24. Teilor bl. 9,9A, 10, 10A, 11, 11A,

cãmin nefamiliºti (bl. 14)
Puica Sacuiu 250 132

25. Teilor casuþe +  bl. 5, 5A, 6, 6A, 7,
7A, 8, 8A

Daniela Toader
Cristina Colþ

250 008 int 42

26. M. Kogalniceanu, Tohani Silvia Viuleþ 250 008 int 16
27. Fefelei, Er. Enache Ilie, Lt. Ionescu

Gh, Cap. Pândaru D-tru, Nucilor
Madi Pãtraºcu 250 008 int 21

28. Aurel Vlaicu, Zorile Mariana Oprescu 250 008 int 24
29. Carpati, Ana Ipatescu Stelian Dragnea 250 062
30. Gh. Doja, C.D. Gherea, Ec. Teodoroiu Buciu Eustafie 250 008 int 29
31. Viºinului, Dr. Istrate Simona Radu 250 020
32. Bradului + cartier nou zona Bradului Gheorghiþã Elisei 250 062
33. Griviþei, Bucegi, Fnd.Lalelelor

Aleea Crizantemelor
Victoria Panait 250 008 int 25

34. M. Bravu - de la inters. cu str. Er.
R. Nicolae + blocuri uzinã

Aurelia Dragomir 250 020

Executãm la comandã:  
ziare, reviste, 

agende,  postere, 
calendare, 

tipizate, formulare 
financiar - contabile

Telefon
0769 610 015

Problemele  primãriei  sunt  problemele  dumneavoastrã  ºi  ale  oraºului,  deci,  trebuie  sã  vi
le  cunoaºtem  pentru  a  vi  le  rezolva.  

Vã  reamintesc  cã  prin  Dispoziþia  de  primar  nr  771/12.06.2009,  modificatã  ºi  completatã
de  Dispoziþia  1672/6.06.2011,  fiecare  stradã  a  fost  repartizatã  unui  anumit  funcþionar,  care  în
fiecare  zi  de  vineri  are  obligaþia  sã  se  deplaseze  în  sectorul  arondat,  sã  constate  toate  problemele
existente  acolo  (reclamaþii,  sesizãri)  ºi  sã  le  aducã  la  cunoºtinþã  instituþiei,  inclusiv  mie.  

Publicaþia  gratuitã  a  primãriei,    POªTALIONUL,  trebuie  sã  vã  fie  adusã  acasã  de
salariatul  în  a  cãrui  arondare  aveþi  domiciliul.

În  cazul  în  care  nu  aþi  fost  vizitat  pânã  acum  sau  problemele  ridicate  de  dumneavoas-
trã  au  fost  tratate  cu  superficialitate,  vã  rog  sã  mã  contactaþi  personal.  Telefonaþi-mmi  la  250  027,
interior  51,  250  970  sau  0722  653  808,  scrieþi-mmi  pe  adresa  bulevardul  Unirii  numãrul  14  –
Mizil  sau  la  adresa  de  e-mmail  leonidacondeescu@yahoo.com

Emil  PROªCAN

  VVâânndd  aappaarrttaammeenntt    ccuu
ddoouuãã  ccaammeerree,,  zzoonnaa  cceennttrraallãã,,  ccuu
îîmmbbuunnããttããþþiirrii..  PPrreeþþ  nneeggoocciiaabbiill..
TTeelleeffoonn::  00772299  112222  444411

  VVâânndd  uurrggeenntt-  11hhaa
ppããmmâânntt  eexxttaarrvviillaann,,  ddeesscchhiiddeerree  1188
mm,,  llaa  ººoosseeaa  îînn  zzoonnaa  RReellaaxxaa;;  11
ppooggoonn  vviiþþãã  ddee  vviiee  mmeerrlloott  îînn  zzoonnaa
TToohhaannii..  RReellaaþþiiii  ssuupplliimmeennttaarree  llaa
tteelleeffoonnuull::  00776644  339966  996644..

  VVâânndd  ccaassãã,,  ssiittuuaattãã  ppee
ssttrr..  DDeemmooccrraaþþiieeii,,  66  ccaammeerree,,  aappãã,,
ccaannaalliizzaarree,,  ccuurreenntt  eelleeccttrriicc..  PPrreeþþ
nneeggoocciiaabbiill..  RReellaaþþiiii  llaa  tteell::  00772244  992233
556633..

TTEERREENNUURRII

AAPPAARRTTAAMMEENNTTEE

CASE

MICA 
PUBLICI-

TATE

PPrrootteejjeeaazzãã-þþii  ccooppiiiiii  ddee
ppoorrnnooggrraaffiiaa  ppee  IInntteerrnneett

CCoonnttrroollIInntteerrnneett..rroo
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DDuummnneezzeeuu  ssãã-ii  
ooddiihhnneessccãã-nn  ppaaccee!!

Petrescu  Auricã  (1928)
Dumitru  Vicenþiu  (1928)
Bãbãrãu  Steriana  (1918)
Coman  Nicolae  (1929)
Stan  Maria  (1932)
Matei  Ioan  (1937)
Dragostin  Maria  (1934)
Vasilescu  Eleonora
(1920)
Ilie  Elena  (1922)
Drãgoi  Vasile  (1935)
Duþu  Nicolae  (1954)
Dumitru  Dobra  (1954)
Popa  Costel  (1955)
Stamate  Georgeta  (1920)
Iamandi  Tudor  (1948)
Moise  Georgeta  (1951)
Orãºanu  Niculina  (1926)
Burduja  Dumitru  (1932)
Rãmulescu  Minea  (1925)

Primar etajul II   
interior  51 tel. 250.027
Audienþe - luni: 10.00-14.00
Viceprimar etajul II   
interior 15    
Audienþe - marþi: 10.00-14.00
Secretar etajul II
interior 14  tel. 250.101
Audienþe -  joi: 10.00 - 12.00
Dir. executiv etajul  I   
interior 33 tel. 251.649

Audienþe  - joi: 10.00 - 12.00

PROGRAM DE LUCRU
CU PUBLICUL

Luni - joi:
08.00 - 12.30; 13.00 - 16.30

Vineri:
08.00 - 09.30, mai puþin
Registratura, Impozite ºi taxe,
care au program pânã la 13.30

ÎN SLUJBA TA, OMULE!

S.C. MERENDA PRIM
S.R.L. MIZIL

(cantina Primãriei)

ÎNCHIRIAZÃ    SALÃ    PENTRU
ORGANIZARE  EVENIMENTE

(ºedinþe,  instruiri,  parastase,
mese  festive)

Tarifele diferã în
funcþie de numãrul de per-
soane, astfel:

25-330  persoane  -  300  lei
30-550  persoane  -  400  lei
50-880  persoane  -  500  lei

Zilnic preparãm di-
ferite feluri de mâncare, care
pot fi servite atât la sediul
societãþii (subsolul primãriei),
cât ºi la punctul de lucru din
Piaþa oraºului Mizil.

PPrriimmiimm  ccoommeennzzii  llaa  tteell..::
00224444//225500002277  iinntt..3355

Aveþi diverse necazuri cu
utilitãþile? Sunteþi nevoiþi sã
apelaþi serviciile de urgenþã? 

Vã reamintim urmã-
toarele numere de telefon pe care
este bine sã le reþineþi:

AAppãã-ccaannaall - 0244/251.237,
Str. Mihail Kogãlniceanu, 

nr. 2A 
GGaazzee - 0244/251.092, str.

Tohani, nr. 4 
EEnneerrggiiee  eelleeccttrriiccãã    -
0244/251.350 sau

0244/251.437, str. Ion Luca
Caragiale, nr. 1

PPoolliiþþiiee - 0244/251.207, 
str. ªtefan cel Mare, nr.4

PPoommppiieerrii - 0244/250.959, 
str. ªtefan cel Mare, nr. 2 

UUTTIILLEE

NNuummããrr  uunniicc  ddee  uurrggeennþþãã  -111122

Tabelul  cu  salariaþii  primãriei  care
trebuie  sã  vã  viziteze!  

Dispoziþia  de  primar  nr  771/12.06.2009,  modificatã  ºi  completatã  prin
Dispoziþia  1672/6.06.2011
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TREBUIE SÃ ªTIÞI CÃ...

SPECIFICUL LUNII SEPTEMBRIE

CARTEA LUNII

Septembrie este a
noua lunã a anului în calendarul
gregorian ºi una dintre cele patru
luni gregoriene cu o duratã de 30
de zile.

Septembrie începe
(astrologic)
cu soarele în
semnul Fe-
cioarei ºi sfâr-
ºeºte în semnul
Balanþei. Din
punct de ve-
dere astro-
nomic, luna
s e p t e m b r i e
începe cu
soarele în con-
stelaþia Leului
ºi se sfârºeºte
cu soarele în
constelaþ ia
Fecioarei.

N u m e l e
lunii septembrie (latinã: septem-
ber) vine de la cuvântul latinesc
septem (ºapte), pentru cã luna
septembrie era a ºaptea lunã în
calendarul roman.

Grecii numeau luna sep-

tembrie Boedromion. În Ro-
mânia, luna septembrie, popular,
se numeºte Rãpciune. Luna sep-
tembrie este luna cea mai impor-
tantã pentru cei care au trudit
pãmântul, acum fiind culese

roadele muncii
de peste an.

Septembrie
începe în aceeaºi zi

a sãptãmânii ca
ºi Decembrie,

în fiecare an. Pe
23 septembrie

este echinocþiul
de toamnã, când
ziua este egalã
cu noaptea.

I.L.Caragiale
spunea în "Ca-

lendar" despre
luna septembrie:

""PPllooii  mmaarrii..
DDââmmbboovviiþþaa  ssee

uummffllãã..  PPrriimmããrriiaa  pprrooffiittãã  ddee
ooccaazziiee  ppeennttrruu  aa  oo  ddeeccllaarraa  nnaa-
vviiggaabbiillãã  ººii  aa  ppuubblliiccaa  lliicciittaaþþiiee
ppeennttrruu  lluuaarreeaa  îînn  mmoonnooppooll  aa
nnaavviiggaaþþiieeii  ddââmmbboovviiþþeennee  ppee  1100
aannii""..

  DDeennuummiirriillee  ppooppuullaarree
aallee  lluunniiii  SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE

Rãpciune, rãpciuni, vin-
imeriu, viniceriu, viniþel (luna
vinului; începe culesul ºi
stoarcerea strugurilor pentru vin)

  SSffaattuurrii  ggeenneerraallee::  
"Araþi câmpurile de grâu

ºi semãnaþi-le pânã pe la 13.
Sãmãnaþi încã varza nemþeascã,
spanac, morcovi, rãsãdiþi salata
de iarnã; adunaþi seminþele
coapte de prin grãdini; culegeþi
castraveþii copþi. Tãiaþi colþurile
de pe pomi. În luna aceasta se
începe culesul poamelor. Soiurile

iernatice se culeg cu mâna ºi se
împãrþesc în clase dupã mãrime ºi
frumseþã, ca sã aibã un preþ mai
bun. Înainte de a le aºeza în
pivniþã, se întind la soare, ca sã
iese umezeala din ele. Fã gropile
pentru altoii ce voieºti a-i sãdi
mai târziu în toamnã. Rãreºte
frunza de pe pomii pitici ºi cei
puºi în ºir des, ca razele soarelui
sã-i poatã strãbate. Seamãnã
bucate tomnatice. Nu fi zgârcit la
semãnat, cã te vei cãi la secerat.
Pe la capãtul lunei se ia mierea de
la stupi. De sunt încã flori nu te
grãbi, ca albinele sã poatã încã
aduna. Livezile prãjite de arºiþa
soarelui, pe unde vezi ca a secat

colþul ierbii, le seamãnã cu
sãmânþã de iarbã ºi flori de fân."

  PPrreevveessttiirrii  ddee  ttiimmpp::  
Rãpciune cald, Brumãrel

rece ºi umed. Tunetul din septem-
brie vesteºte neauã multã în Faur
ºi an mãnos.  Ducerea timpurie a
rândunelelor înseamnã cã ºi iarna
se va pune iute.  Vântul de sep-
tembrie e vânt bogat. Dacã înflo-
resc scaieþii în septembrie, atunci
va fi toamnã frumoasã.

((AAnnttooaanneettaa  OOlltteeaannuu,,  CCaalleennddaarreellee
ppooppoorruulluuii  rroommâânn,,  EEddiittuurraa

PPaaiiddeeiiaa,,  BBuuccuurreeººttii,,  22000011,,  22000099))  

Memoria vegetalã reu-
neºte noile reflecþii ale lui
Umberto Eco despre lumea
strãveche ºi fascinantã
a cãrþilor, despre bi-
bliofilie, despre me-
morie ºi bucuria lec-
turii. Un volum ele-
gant ºi rafinat, în care
Eco face un elogiu al
cãrþilor, al lui "bi-
blos" ºi al lui "liber",
nãscute înaintea ti-
parului sub forma
sulurilor de hârtie, ºi a
cãror etimologie trimite la
scoarþa de copac, la acea memo-
rie vegetalã nãscutã mai întâi cu
scriitura, apoi cu papirusurile ºi
hârtia de carte. Un dialog fãrã

limite de timp, care te duce cu
gândul la memorie ºi ºtiinþã, la
emoþii ºi experienþe altfel pier-

dute.
Cu inteligenþa,

umorul ºi competenþa
obiºnuite, autorul tre-
ce în revistã câteva
opere, povesteºte anec-
dote, traseazã un cri-
teriu de valoare, cu alte
cuvinte, ne conduce în
lumea magicã a bi-
bliofiliei. Pentru cã, ºi o
subliniazã de mai multe

ori, Eco nu se adreseazã celor
care sunt deja bibliofili, ci tuturor
celorlalþi, care sunt nenumãraþi ºi
care poate încã nici nu ºtiu cã
sunt potenþiali iubitori de carte.

"Memoria vegetalã",
Umberto Eco, editura Rao

UUTTIILLEE
SSPPIITTAALLUULL  OORRÃÃªªEENNEESSCC

,,,,SSFF..FFIILLOOFFTTEEIIAA’’’’  
SSTTRR..  SSPPIITTAALLUULLUUII,,  NNRR..2211
CCeennttrraallaa  ::  00224444  225500550055
00224444  225511111155  
SSeeccrreettaarriiaatt  //  FFaaxx  00224444  225511111155
iinntt..111100  
BBiirroouu  pprrooggrraammããrrii  iinntt..  110099
PPrrooggrraamm  0088..0000  -1166..0000  ;;  lluunnii-
vviinneerrii  
AAmmbbuullaattoorriiuu  ddee  ssppeecciiaalliittaattee
00224444  225500001166  

hhttttpp::////wwwwww..ssppiittaallmmiizziill..rroo//

http://www.hidroprahova.ro/
informatii-uutile/calitatea-

apei/mizil
Judecãtoria  Mizil  

str.  Mihai  Bravu  nr.  71
Tel.:  0244.251.148;  Fax:

0244.253.050;
judecatoria.mizil@just.ro  

George Mihãiþã

Cunoscutul actor de
teatru ºi film George Mihãiþã s-a
nãscut pe 23 septembrie 1948, în
Moreni - Dâmboviþa ºi a absolvit
Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucureºti,
promoþia 1971, clasa profesoru-
lui universitar Sanda Manu.

A interpretat zeci de
roluri memorabile în piese de
teatru puse în scenã la Teatrul de
Comedie, la Teatrul L.S. Bu-
landra ºi la Teatrul Naþional I.L.
Caragiale etc., în film (Re-
constituirea - 1968, regizat de
Lucian Pintilie, un film de refe-

rinþã al cine-
matografiei
româneºti)
ºi în televi-
ziune.

Într-o
zi geroasã
de iarnã,
m e r g e ,
dupã spec-
tacol, la o
c a f e ne a ,
unde îºi în-
tâlneºte ac-

tuala soþie, Delia Seceleanu, pe
atunci studentã în anul doi la
teatru (în prezent actriþã a Tea-
trului de Comedie din Bucu-
reºti), ocazie cu care îi propune
acesteia o colaborare la revista
"Salut". Se îndrãgostesc, se cãsã-
toresc, iar acum au împreunã doi
bãieþi: Andrei ºi Vlad.

Considerat un adevãrat
"om orchestrã" de prieteni ºi de
publicul larg, este un om
deosebit de activ ºi la aceastã
vârstã, din 2002 fiind directorul
Teatrului de Comedie din

Bucureºti. Patron ºi o excelentã
gazdã la cafeneaua sa aflatã în
buricul oraºului, asociat în pro-
iectul-pilot de reintegrare socio-
profesionalã prin artã a categori-
ilor defavorizate din Bucureºti -
"Opera Prima" - citeºte, alãturi
de studenþi ºi actori, în licee,
texte din programa ºcolarã, ºi,
mai presus de toate, iubeºte sin-
cer adolescenþii...

Este deþinãtor a nu-
meroase premii atribuite pentru
activitatea sa prestigioasã în
teatru ºi cinematografie. 

""SSuubbiieeccttuull  aaddoorraaþþiiuunniiii
mmeellee  jjuuvveenniillee  ss-aa  nnããssccuutt  îînnttrr-uunn
MMoorreennii  pprroovviinncciiaall,,  îînnttrr-oo  zzii
bbiinneeccuuvvâânnttaattãã,,  ccaarree  aa  uuiimmiitt  cchhiiaarr
uurrssiittooaarreellee  vveenniittee  îînn  ggrraabbãã  ººii  ccuu
cchheeff  ddee  llaa  oo  aallttãã  nnaaººtteerree  ººii  ccaarree  ii-
aauu  hhããrrããzziitt  vviiaaþþãã  îînnddeessttuullaattãã,,
nnoorroocc  llaa  ccããrrþþii,,  ffeettee  ttiinneerree,,  ttii-
nneerreeþþee-nn  mmuullttee  ffeeþþee,,  ddaarr  ººii  ppoossttuurrii
ggrraassee  ººii  bbeelleellee  ººii  HHoorraaþþiiuu
MMããllããeellee..

SSuuppuuss,,  ssuubbiieeccttuull  aaddoo-
rraaþþiiuunniiii  mmeellee  jjuuvveenniillee,,  aaººaa  ººii
ffããccuu"".. - Horaþiu Mãlãele.
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