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  PRIMAR,                                                                                  
Ing. Aristică Paicu ' Continuare în pag II-a

În perioada 01 martie - 31 august (în zilele lucrătoare) 
rentierii agricoli trebuie să 

se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, 
la Centrul județean al APIA, pentru obținerea vizei aferente 
anului 2017, pe carnetele de rentier agricol.

Plata rentei viagere agricole  se efectuează într-o sin-
gură rată anuală, 
până la data de 30 
noiembrie  a anului 
următor celui pen-
tru care aceasta 
este datorată, prin 
raportarea la cursul 
mediu de schimb 
valutar calculat de 
Banca Naționala a 
României din anul 
pentru care aceasta 
se datorează, prin 
mandat poștal sau 
virament bancar.

D o c u m e n t e l e 
necesare, în original :

- carnetul de rentier agricol;
- actul de identitate al solicitantului;
- decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru 

solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II/decizia 

de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensiona-
re la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz 
de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine 
pensie pentru limită de vârstă;

- procura notarială autentificată/curatelă/hotărâre 
judecatorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă 

că solicitantul este 
tutore legal al renti-
erului agricol, în ori-
ginal, numai pentru 
cazurile în care so-
licitarea vizării car-
netului de rentier 
agricol este făcută 
de un reprezentant 
legal;

- contractul/con-
trac tele de arendare 
încheiat/încheiate 
până la data de 30 
septembrie 2011, 
cu respectarea pre-

vederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările și 
completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data 
de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului 

RENTA VIAGERĂ AGRICOLĂ

APIA ne-a informat că până la data de 1 august 
a.c., se depun la Centrele 

judeţene APIA/Centrul Municipiului București (ori 
la Centrul județean cel mai apropiat de sediul social, 
de vatra stupinei sau de locul de de-
plasare în pastoral al stupinei), cere-
rile şi documentele doveditoare pen-
tru Programul Naţional Apicol pentru 
anul 2018. 

În conformitate cu Hotărârea 
nr.307/2018 pentru modificarea și 
completarea 

Hotărârii Guvernului nr.443/2017 
privind aprobarea Programului 
Național Apicol pentru perioada 
2017-2019, valoarea sprijinului finan-
ciar alocat din bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este 
de 99.340 mii lei, din care suma de 
49.670 mii lei reprezintă contribuția 
Uniunii Europene la programele api-
cole naționale, potrivit prevederilor 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 
2016/1.102 a Comisiei din 5 iulie 2016 de aprobare a 
programelor naționale de îmbunătățire a producției 
și comercializării produselor apicole, prezentate 

de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) 
nr.1.308/2013 al Parlamentului European și al Consi-
liului, și distribuită astfel: 

- pentru anul 2017 - 32.542 mii lei; 

- pentru anul 2018 - 33.399 mii lei; 
- pentru anul 2019 - 33.399 mii lei. 
Menționăm că plata sprijinului financiar se va 

efectua de către APIA după 
finalizarea tuturor controalelor aferente cererilor 

de plată depuse pentru Programul Național Apicol și 
după centralizarea sumelor eligibile pentru verifica-

rea încadrării în plafonul alocat. 
Plățile aferente anului 2018 se efec-

tuează la cursul de schimb de 4,6585 
lei/euro stabilit de Banca Centrală 

Europeană (BCE) la data de 29 decem-
brie 2017. Pe site-ul APIA: www.apia.
org.ro, în cadrul secţiunii: Măsuri de 
piaţă – Apicultură – Anul 2018 (http:// 
www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-
piata/apicultura/anul2018), respectiv 
pe site-ul APIA GORJ www.apiagorj.ro 
se regăsesc informații privind Progra-
mul Naţional Apicol pentru anul 2018, 
inlcusiv Lista cu stupinele de elita si de 
multiplicare si Lista cu medicamentele 
autorizate pentru combaterea vaarozei 
si nosemosei. 

Pana in prezent, la nivelul Centrului 
Judetean Gorj al APIA, au fost depuse 

92 cereri depuse de apicultori, in valoare totala de 
16.5103,50 lei.

  Insp. Roxana-Florentina Antonescu

DEPUNERI CERERI PENTRU PROGRAMUL
 NAȚIONAL APICOL 2018

  Șef Serviciul Agricultură, Pompilia Spineanu
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civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 
lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplica-
re a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 
iunie 2011;

extras de cont pe numele rentierului agricol, des-
chis la oricare bancă de pe teritoriul României,  în lei. 
(extrasul se depune opțional);

declarația pentru obținerea vizei anuale conform 
modelului din Anexa la Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agrico-
lă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domenii-
le proprietății și justitiei, precum și unele măsuri adia-
cente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Persoana desemnaăa din cadrul Centrului jude-
tean al APIA, va verifica conformitatea documentelor 
originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe 
copiile documentelor “conformitatea cu originalul”.

În cazul în care se constată că datele declarate de 
solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi 
renta viageră agricolă se suspendă până la data comple-
tării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Renta viageră agricolă încetează la data decesu-
lui rentierului. În cazul decesului rentierului,  renta 

datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de 
moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor 

art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la ori-
care Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului 
Bucuresti, pana la data limită 15.10.2018, a  cererii de 
moștenitor însoțită de următoarele documente justifi-

cative:
- carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în 

original);
- copie a certificatului de deces;
- copie a actului de succesiune (certificat de 

moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, 
certificat de legatar, hotărâre judecătorească de suc-
cesiune învestită cu formula ,,definitive și irevocabi-
lă”);

- copie B.I/C.I./pașaport al moștenitorului;
- împuternicire/declarație notarială din care să re-

iasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și 
încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului 
(original);

- extras de cont pe numele moștenitorului.
La depunere se prezintă documentele în original 

în baza cărora funcționarul  APIA va certifica pe copia 
depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata 
până la data de 30 noiembrie a anului următor celui 
pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat 

în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și 
după acest termen până la 3 ani de la data-limită anu-
ală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii 
acestora.

Oficiul Fitosanitar Gorj ne-a transmis buletinul de avertizare nr.44/25.07.2018 
prin care ne informează că, condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția 
și dezvoltarea  dăunătorilor  care pot cauza pierderi  importante  la  :

Varza de toamnă
Dăunători : purecii negrii ai cruciferelor (Phylotreta spp.), Ploșnita roșie a verzei 

(Eurydema ornata), melcii fără cochilie (Limaxul ), păduchii cenușii ai verzei (Brevi-
corine  brasicae).

Pentru prevenire se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe 
care s-au realizat următoarele condiții: -prezența dăunătorului.

Folosiți unul din următoarele  produse:
- Fastac 10 CE-0,03% sau
- Confidor Energy 0.06% sau
- Fury EC-0,02%
Pentru vărzoase se folosește obligatoriu un adeziv sau soluție de aracet - 0,2%
Pentru melci folosiți unul din produsele:
- Agrosan B-15kg/ha sau
- Optimol-5kg/ha.
Perioada optimă de tratament: 27 -30 iulie 2018 tratamentul I  iar tratamentul 

următor la 10 - 12 zile. Citiți cu atenție prospectele produselor  de protecția plantelor  
înainte de utilizare.

Se pot utiliza  și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în  
PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de dăunare avertizați. Referințe 

:http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps: //aloe.anfdf.ro, apoi tastați la UTILI-
ZATOR -guest iar la PAROLA –guest  și dați căutare în PEST-EXPERT.

Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, mănuși, cizme) la manipularea 
produselor de protecția plantelor. Luați măsuri pentru protecția mediului, a anima-
lelor, respectați  normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănă-
tate și securitate în muncă.  Să se respecte condițiile de depozitare, manipulare și uti-
lizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole conform „ Ghidului 
de bune practici de utilizare și depozitare a  ppp., elaborat de Autoritatea Naționala 
Fitosanitară, Referinte:http://www.madr.ro/ norme –de- eco-condiționalitate-în-
domeniul-fitosaniar.html. „Să păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de 
evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatație. 

Pentru  protecţia familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu  ppp, respec-
taţi  măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al 
M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociaţiei Crescători-

lor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul 
de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R - Autoritatea Națională 
Fitosanitară și Federatia  Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103 din 

21.10.2016 privind implementarea Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociatia 
Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea 
protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Atentionare!  Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să 
deţină:.

Registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare  după următorul model:

Data 
efectuarii
tratam.
(ziua,
Luna,
Anul)

Cultura
si locul
unde
este 
situat

terenul

Timpul
aplicarii

Tratamentul efectuat
Nume,

Prenume 
pers.

responsabile 
de efect.

tratament.
Semnatura

Data 
inceperii
Recoltarii
produsului 

agricol

Nr. si
 Data

Documen-
tului 

prin care
s-a dat in 
consum

populaţiei

Agentul
de daunare:

Boli/
Daunatori/
buruieni

Denu-
mirea
Ppp

folosit

Doza 
Omologata

/doza
folosita

Supraf.
(ha)

Cantit.
Utilizate
(kg,l.)

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) 
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe 

ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi 
ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii .

  Ref. Liliana Victorița Bălănescu

BULETIN DE AVERTIZARE
,,A preveni este mai simplu decat a vindeca’’
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 Pesta porcină africană este extrem de 
contagioasă și mortală pentru mistreți și porci 
domestici.
 Nu există tratament și nici vaccin care să 

protejeze porcii de boală.
 Anunțați imediat medicul veterinar dacă 

porcul nu mănâncă și stă mai mult culcat.
 Limitați circulația între gospodăriile de la 

țară.
 Creșterea porcilor, furajarea și adăparea 

se face doar în cotețe. Porumbul, lucerna 
și alte vegetale pentru furajare nu se 
administrează direct din câmp! Există 
pericolul contaminării câmpului de la 
mistreți bolnavi.

 Porcii se contaminează direct, de la alți 
porci infectați sau prin alimentarea cu 
deșeuri din carne de porc contaminată/
infectată.

 Insectele, spațiile contaminate, vehiculele, 
diverse materiale, îmbrăcămintea, 
încălțămintea contaminată, pot transmite 
și ele virusul la porcii sănătoși.

 Este interzisă tăierea porcilor în localitățile 
unde evoluează boala. Putem extinde astfel 
focarele și după luni de zile.

 Se interzice monta directă cu deplasarea 
porcilor dintr-o curte în alta.

 Nu se transmite la om.
 Se interzice circulația, în autovehicule , cu 

carne, cârnați și alte produse din carne de porc, 
care nu sunt marcate și etichetate de către 
serviciile veterinare, conform prevederilor 
legale în astfel de situații – există riscul de a 
răspândi boala în toată țara.

 Utilizați echipament separat de lucru și un 
recipient cu dezinfectant la intrarea în spațiul 
de creștere al porcilor.

 Este interzisă hrănirea porcilor cu deșeuri 
alimentare, care conțin carne de porc.

 Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri 
unde pot intra în contact cu porcii mistreți.

 Este interzisă participarea la târgurile de 
animale.

Cum se manifestă pesta porcină africană?
• Porcii își pierd pofta de mâncare;
• Au urechile și coada lăsate în jos, pete roșii în 

jurul urechilor și pe abdomen;
• Stare generală proastă, cu febră puternică;
• Evoluție mortală în 2 până la 10 zile.

Pesta porcină africană este cea mai 
periculoasă boală la porc.
 Virusul nu afectează sănătatea omului!
 Virusul este inactivat de la 80o C.

 Nu există vaccin pentru acest virus!
 Virusul este foarte puternic, mortalitatea 

porcilor fiind de 100%!
 Porcul contaminat moare sigur!

Virusul rezistă:
• 6-10 zile în fecalele de porc;
• 10 săptămâni în cadavre;

• 3-6 luni în carnea sărată și afumată;
• 6-12 luni în corpul căpușelor din 
genul Ornithodoros;
• 18 luni în sânge la temperatura de 
4o C;
• 6 ani în sângele congelat;
• Peste 2 ani în carnea congelată.
Atenție: Nu sacrifica animalul! Vei primi 
despăgubiri! Anunță medicul 
veterinar! Nu deplasați animalele din 
gosdpodărie și țineți-le închise!
- Exploatația să fie împrejmuită;
- Vor fi interzise vizitele în ferme 
fără o dezinfecție corespunzătoare;
- Este interzis personalului angajat 
să dețină porci în gospodăria proprie sau 

să intre în contact cu alți porci;
- La intrarea în exploatație să se respecte 

regulile sanitar-veterinare;
- Toate mijloacele de transport să fie riguros 

dezinfectate;
- Amenajarea obligatorie a filtrului rutir și a 

filtrelor sanitare în fermă pentru personal;
- Accesul în fermă se face doar prin filtre.
DACĂ AVEȚI ORICE SUSPICIUNE, ANUNȚAȚI DE 
URGENȚĂ MEDICUL VETERINAR!

  Referent Ionuț Grecu

ATENȚIE LA PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA), informează că a  încheiat convenții cu 16 in-
stituţii bancare și non-bancare în vederea eliberării 
de adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată 
(schema de plată unică pe suprafață, plată redistributi-
vă, măsuri compensatorii de dezvoltare rurală (Măsura 
10, Măsura 11 și Măsura 13) implementate în cadrul 
Campaniei 2018. 

Adeverințele se eliberează pentru cei 
care intenţionează sa acceseze credite în 
vederea finanţării activităţilor curente, de la 
instituţiile bancare și non-bancare care au 
încheiat convenţii cu APIA. Astfel, la solicita-
rea scrisă a fermierului, Agenția eliberează 
o adeverinţă prin care confirmă că acesta a 
depus cererea unică de plată pentru anul 
2018 solicitând sprijin pentru schema de 
plată unică pe suprafaţă, plata redistributi-
vă, și/sau pentru măsuri compensatorii de 
dezvoltare rurală. De asemenea, prin ade-
verinţă se confirmă, la data emiterii aceste-
ia, suprafaţa determinată pentru plată pen-
tru schemele care fac obiectul convenţiei, 
că s-a efectuat controlul administrativ sau 
controlul preliminar, dupa caz, asupra cererii benefici-
arului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care 
fac obiectul convenţiei și că beneficiarul, la data emite-
rii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plată 
pentru aceste scheme, îndeplinind condiţiile generale 
pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
Valoarea creditului va fi de până la 80% din valoarea 

sumei calculate  conform adeverinţei eliberate de APIA. 
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) 
şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru În-
treprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garan-
tează creditele acordate de bănci fermierilor. 

Reamintim fermierilor ca potrivit Ordinului Minis-
trului Agriculturii și  Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de 
modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condițiilor 
în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile 
financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea 

finanțării de către acestea a activităților curente ale 
beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în 
baza adeverințelor eliberate, dobânda aferentă acordă-
rii creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. 

În ce privește comisioanele practicate de instituțiile 
finanțatoare, APIA  atrage atenția fermierilor care do-
resc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului 

de lucru în vederea desfășurării 
activităților curente, să analizeze cu 
atenție sporită soluțiile de finanțare 
propuse de instituțiile financiarban-
care și nebancare în ceea ce privește 
costul acestora, astfel încât să alea-
gă modalitățile de finanțare care 
răspund cel mai bine necesităților 
proprii. Toate convențiile încheiate 
între APIA, instituțiile bancare și ne-
bancare și FGCR/ FNGCIMM se pos-
tează pe site-ul instituției, la adre-
sa: www.apia.org.ro, în secțiunea 
Convenții, Acorduri, Protocoale  
Centrul Judetana Gorj al APIA, a eli-
berat, în perioada 26 iunie - 27 iu-
lie, un  număr de 45 de adeverinţe 

pentru o suprafata de 6.275,86 ha, pentru beneficiarii 
schemelor de plată finanțate din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA) si din Fondul European Agri-
col de Dezvoltare Rurală (FEADR). 

  Ref. de spec. Janina-Luminița Nanu

ADEVERINȚE PENTRU FINANȚAREA 
CAPITALULUI DE LUCRU
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 Berca Constantin – președintele cooperativei 
de consum din Cornești, propune ca și comuna Cornești 
să aparțină în viitor tot de comuna Bălești, având în ve-
dere interersele economice și de tradiții care vor permite 
să se dezvolte mai repede, contribuind astfel la ridicarea 
nivelului de trai al tuturor cetățenilor. Acesta mai propu-
ne încă o variantă și anume: să se constituie o comună 
cu centrul la Cornești de care să mai aparțină și satele 
Buduhala, Stroiești și Câmpofeni, care au mai aparținut 
de Cornești.

 Găvănescu Ioan – director de școală și locui-
tor al satului Găvănești, propune să se constituie cen-
trul de comună la Stolojani de care să aparțină satele 
actualei comune Cornești, precum și satele Câmpofeni, 
Stroiești și Buduhala. În situația când nu ar fi condiții să 
se constituie centrul de comună la Stolojani, soluția cea 
mai avantajoasă ar fi ca toate satele ce aparțin acum de 
Cornești să constituie în viitor o singură comună împre-
ună cu Ceauru și Bălești, în niciun caz satele Stolojani și 
Găvănești să fie trecute la Arcani. Justifică această pro-
punere datorită legăturilor de rudenie cu locuitorii din 
comunele Ceauru și Bălești în detrimentul celor din Ar-
cani iar căile de comunicație și interesele cetățenilor din 
Găvănești și Stolojani gravitează mai mult spre orașul 
Târgu Jiu.

 Voiciloiu Virgil – președinte și Cocheci Ioan 
– secretar al Sfatului Popular Cornești sunt de aceeași 
părere ca în cazul când nu se îndeplinesc condițiile ca 
localitatea Cornești să rămână comună, atunci ar fi mai 
bine ca satele comunei Cornești să fie arondate comu-
nelor Bălești și Ceauru.

 Buzuloiu Toma – secretarul organizației de 
bază Tălpășești, propune ca satele Tălpășești, Bălava 
și Cornești să aparțină de comuna Bălești, întrucât in-
teresele lor sunt aceleași cu ale comunei Bălești iar 
distanțele până la primul mijloc de transport sunt avan-
tajoase, deasemenea și preocupările oamenilor sunt 
foarte asemănătoare.

 Fătu Ioana – învățătoare din satul Bălava, pro-
pune ca actualele sate ale comunei Cornești să consti-
tuie în viitor o singură comună iar dacă nu întrunesc 
condițiile ce se cer în acest scop propune ca satele 
Cornești, Tălpășești și Bălava să fie date de Bălești, întru-
cât este mult mai bine, prin această unitate se va crea un 
bazin legumicol și un sector pomiviticol puternic. Des-
facerea produselor se face în majoritatea în orașul Târgu 
Jiu iar căile de acces ale oamenilor se fac cu trecere prin 
comuna Bălești.

 Lăzăroiu Dumitru din Tălpășești, șef de echi-
pă la brigada de pomicultură, propune ca toate satele 
ce aparțin în prezent comunei Cornești să fie în viitor 
sate componente ale comunei Bălești, nefiind de acord 
ca satele Tălpășești și chiar celelalte sate ale comunei 
Cornești să aparțină de comuna Arcani.

 Gîrdu Nicolae – învățător din satul Stolojani, 
propune ca satele ce aparțin în prezent comunei Ar-
cani și Cornești să constituie în viitor o singură comună 
cu centrul la Câmpofeni iar denumirea comunei să fie 
Stolojani, avându-se în vedere vechimea ca așezare a 
satului Stolojani. În cazul în care această propunere nu 
îndeplinește condițiile cerute în acest scop ca centrul de 
comună să fie la Câmpofeni sau Stolojani mai propune 
ca toate satele comunei Cornești să fie trecute la comu-
na Bălești deoarece toate interesele oamenilor gravitea-
ză spre oraș cu trecere prin Bălești.

 Bălan C. Grigore – secretarul organizației de 
bază Stolojani, propune ca în cazul în care nu se poa-
te stabili centrul viitoarei comune Stolojani prin unirea 
satelor Câmpofeni, Stroiești și Buduhala la actuala co-
mună Cornești să se treacă întreaga comună Cornești 

  Urmare din numărul trecut

PROPUNERI PRIVIND ÎNFIINȚATEA COMUNEI BĂLEȘTI ÎN ANUL 1968 (II)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură (APIA) informează potențialii beneficiari că, 
pana la 31 iulie 2018, se depun cererile de plată 
privind acordarea ajutorului de stat pentru mo-
torina utilizată în agricultură în trimestrul II al 
anului 2018. Ajutorul de stat se acordă sub for-
mă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei 
standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 
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la Bălești, având în vedere distanțele mai apropiate, 
căile de comunicație, mijloacele de transport și intere-
sele mult mai avantajoase ale cetățenilor din comuna 
Cornești. În niciun caz nu este de acord ca întreaga co-
mună Cornești să fie unificată cu Arcani.

 Gîrdu Dumitru – pensionar de 74 ani din sa-
tul Stolojani propune ca satele Stolojani, Găvănești și 
Tălpășești să fie trecute de Arcani iar satul Cornești să 
aparțină de comuna Bălești.

 Gîrdu C. Gheorghe din satul Stolojani propu-
ne ca satul Stolojani să rămână centrul de comună de 
care să aparțină și satele Stroiești, Câmpofeni, Cornești, 
Tălpășești, Găvănești, Sănătești și Arcani, pentru a se pu-
tea dezvolta și Stroieștii.

 Lungan Gheorghe propune ca centrul să fie 
la Stolojani iar satele Câmpofeni, Buduhala, Stroiești, 
Cornești, Găvănești și Tălpășești să aparțină de Stolojani, 
de aceeași părere este și locuitorul Priescu Gh. Ion.

 Roșoiu Nicolae – brigadier din Stolojani susține 
că dacă nu este posibil ca la Stolojani să se facă centrul 
de comună atunci toate satele ce aparțin în prezent de 
comuna Cornești să se unifice cu comuna Bălești iar cen-
trul să fie la Bălești deoarece toate interesele cetățenilor 
se îndreaptă spre orașul Târgu Jiu cu trecere prin comu-
na Bălești.

 Popescu Ioan – învățător pensionar propune ca 
actualul sat Stolojani să rămână centrul de comună cu 
satele Găvănești, Tălpășești, Stroiești, Câmpofeni și Bu-
duhala fiind distanțe proporționale pentru toate satele 
în scopul modernizării satului Stolojani. Din punct de 
vedere istoric Stolojanii prezintă interes datând din anul 
1932 când a mai fost centru de comună tot Stolojanii 
fiind și reședință a fostului județ Jaleș.

 Din discuțiile purtate și cu alți 25 de locuitori 
ai satelor aparținând comunei Ceauru printre care: 
învățătorul pensionar Croicu Vasile, președintele C.A.P. 
Tămășescu Ion, Bistreanu Iulian, Cîrstea Dumitru, Nanu 
Ion, Cîrstea Gheorghe, inginera C.A.P. Oproiu Ioana, 
directorul școlii Velican Victor, învățătorul Berculescu 
Ioan, învățătorul Brăiloiu Constantin, învățătorul Guran 
Z. Ion, secretarul comitetului comunal de partid Zamfira 
Vasile și secretarul sfatului popular Popescu Ion care au 
susținut că prin amplasarea comunei Ceauru la sud de 

comuna Bălești, ca urmare a acțiunii de strămutare au 
fost create condițiile optime pentru sistematizare având 
în vedere faptul că în viitor comuna Ceauru împreună cu 
Bălești vor constitui o singură comună.

 S-a mai propus ca denumirea noii comune să 
fie schimbată în ”Șușița” sau ”Dumbrava”, aceasta în sco-
pul de a se elimina unele discuții neprincipiale între cei 
de la Bălești și Ceauru.

 Referitor la stabilirea viitorului centru de 
reședință al comunei acesta s-a stabilit în noua așezare a 
comunei strămutate Ceauru și la sud de comuna Bălești. 
În acest centru civic au fost propuse spre a se construi o 
școală medie, o școală cu 8 săli de clasă, o bază sportivă, 
un teatru de vară, un complex comercial, o baie publică, 
un cămin cultural, o creșă, un local pentru sfatul popu-
lar, un local pentru miliție și pompieri, un local pentru 
poștă și un local pentru dispensar.

 Referitor la propunerile făcute de cetățeni ca 
denumirea viitoarei comune să fie schimbată sa hotărât 
ca denumirea acesteia să fie schimbată pentru a elimina 
unele discuții, ivite deja între locuitorii celor trei comu-
ne, s-a stabilit astfel ca noua denumire să fie ”Șușița” sau 
”Dumbrava”. S-a avut în vedere și schița de sistematizare 
a localității întocmită cu ocazia strămutării fostei comu-
ne Ceauru, ocazie cu care a fost stabilit și centrul civic al 
comunei. Au mai fost luate în calcul și considerentele de 
ordin economic și social cultural precum și legăturile de 
rudenie ale locuitorilor dar și căile de comunicație mai 
avantajoase între sate și viitorul centru de comună.

 În finalul dezbaterilor s-a hotărât ca și satul 
Slobozia să fie alipit comunei Bălești creându-se astfel 
premise optime pentru asigurarea unei baze materiale 
care să contribuie la ridicarea nivelului edilitar-gospodă-
resc și social-cultural al comunei. Această ultimă hotă-
râre precum și stabilirea unuia din numele propuse a fi 
atribuit acestei comune nu s-au realizat astfel încât satul 
Slobozia a rămas parte componentă a orașului Târgu Jiu 
iar prin unificarea celor trei comune Bălești, Ceauru și 
Cornești, s-a format una din cele mai mari și înfloritoare 
comune din județul Gorj care în ultimă instanță a primit 
numele ”Bălești”.     

  jr. Daniel Cismașu
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Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publi-
că Gorj a atras atenţia că respectarea acestor recoman-
dări poate reduce semnificativ riscurile medicale cauza-
te de temperature foarte înalte.

Manifestări organismului în caz de caniculă 
sunt următoarele:

Tulburări de ritm cardiac sau infarct miocardic acut;
Şocul caloric se manifestă prin: febră, tegumente us-

cate, pierderea cunoştinţei;
Şocul hipovolemic se manifestă prin tegumente reci 

şi palide, tensiune arterială scăzută;
Crampe musculare la nivelul braţelor, picioarelor;
Insomniile neobişnuite care conduc la apatie sau 

stare de nervozitate;
Creşterea nivelului hormonilor tiroidieni poate fi in-

fluenţată şi de creşterea temperaturii, accentuând sta-
rea de agitaţie şi iritabilitate;

Expunerea la radiaţiile solare asociată cu transpiraţia 
poate conduce la apariţia pe piele a unor bubiţe roşii, 
cunoscute sub denumirea de Dermatită Actinică;

Oboseală, lipotimii;
Stare de rău general.
Persoanele cu risc crescut sunt:
Vârstnicii;
Copiii;
Bolnavii cu afecţiuni cronice, în special cardiace şi 

respiratorii;
Femeile gravide.
În continuare vă prezentăm  legenda de coduri de 

culori pentru atenţionările şi avertizările meteorologice:
ROŞU: Sunt prognozate fenomene meteorologice 

periculoase de intensitate foarte mare (vânt, ploi abun-
dente, descărcări electrice, grindină, caniculă tempera-
turi peste 40o C, ger). Există risc de viituri majore.

PORTOCALIU: Sunt prognozate fenomene meteoro-
logice periculoase de intensitate mare (vânt, ploi abun-
dente, descărcări electrice, grindină, caniculă tempera-
turi între 38-40o C, ger). Există risc de viituri pe râurile 
mici.

GALBEN: Fenomenele meteorologice prognozate 
(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, ca-

niculă temperaturi între 35-38o C, răcirea vremii) sunt 
obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot de-
veni periculoase pentru anumite activităţi. Există risc de 
creşteri de debite şi niveluri.

VERDE: Nu sunt prognozate fenomene meteorologi-
ce periculoase.

Măsuri de prevenire a manifestărilor organismului în 
caz de caniculă:

Încetaţi orice fel de activitate fizică pentru mai multe 

ore şi să vă odihniţi într-un loc răcoros dacă vă resimţiţi 
în urma expunerii la căldură;

Evitaţi ieşirile şi activitatea fizică (sport, grădinărit, 
etc.) în timpul orelor “calde” ale zilei, în special în inter-
valul 12-16; Evitaţi expunerile la soare şi folosiţi mijloace 
de protecţie (pălării, umbrele, ochelari de soare, îmbră-
căminte subţire din ţesături naturale în culori deschise). 
E important ca în deplasări să aveţi la îndemână lichide 
(apă, sucuri);

Beţi multă apă sau sucuri de fructe (2-4 litri pe zi) 
pentru a vă rehidrata organismul;

Consumaţi alimente cu conţinut redus de grăsimi. 
Evitaţi consumul de alcool şi excesul de cafea;

În încăperi protejaţi ferestrele cu draperii în zonele 
expuse soarelui, păstraţi ferestrele închise în timpul zi-
lei, apelaţi la sisteme de ventilaţie sau aer condiţionat;

Practicaţi activităţile sportive dimineaţa sau seara, 

astfel veţi creşte rezistenţa organismului la canicula de 
peste zi;

Duşurile frecvente cu apă la temperatură moderată 
vă ajută să faceţi faţă căldurii;

Evitaţi efectuarea unor eforturi fizice susţinute în pe-
rioada zilei în care temperatura atinge valorile maxime; 
activitatea din agricultură, şantiere de construcţii, hale 
industriale, care nu au posibilitatea asigurării unor con-
diţii de microclimat corespunzătoare, se va desfăşura 
dimineaţa şi seara şi consumaţi cantităţi suficiente de 
lichide.

Recomandări pentru copii:
În intervalul orar 12-16 evitaţi expunerea la căldură 

(deplasări, joacă, plajă);
În cazul expunerilor la soare (plajă) se recomandă:
Protejarea capului cu pălărie;
Consum adecvat de lichide;
Protejarea pielii cu loţiuni cu factori de protecţie UV 

pentru razele ultraviolete solare.
Nu lăsaţi copiii în interiorul autovehiculelor expuse 

la soare.
Evitaţi deplasările pe distanţe lungi în vehicule fără 

posibilităţi de climatizare.
Recomadări pentru vârstnici:
Evitaţi expunerile la soare şi folosiţi mijloace de pro-

tecţie (pălării, 
umbrele, ochelari de soare, îmbrăcăminte subţire 

din ţesături naturale în culori deschise). E important ca 
în deplasări să aveţi la îndemână lichide (apă, sucuri);

Evitaţi deplasările în intervalul orar 12-16;
Evitaţi locurile aglomerate, neventilate unde pot 

apărea decompensări ale afecţiunilor cardiovasculare în 
condiţii de temperaturi ridicate. Dacă manifestările ca-
uzate de caniculă se agravează sau se prelungesc este 

recomandată consultarea unui medic.
  Asistent medical comunitar, Ionelia Enea

  Asistent medical comunitar, Carmen Monica Homescu
  Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu

  Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi
  Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

MĂSURI PE TIMP DE CANICULĂ

Activităţi şi constatări 
Au fost desfăşurate  patrulări pe 

teritoriul comunei Băleşti în fiecare 
zi a săptămânii, între orele 16:00-
03:00, urmărindu-se  funcţionarea 
iluminatului public, spaţiile de joacă 
şi culturile agricole. S-a răspuns la 
un nr. de 15 sesizări, s-au eliberat un 
nr. de 5 Autorizații de Funcționare 
privind desfășurarea  unor activități  
comerciale şi un nr. de 2 Autorizaţii 
pentru tăierea nucilor. Au fost iden-
tificate şi verificate un nr. de 10 de  
persoane care din diferite motive nu 
au preschimbat actele de identitate.  
S-a ridicat  poșta militară de la Pos-
tul de Poliție Bălești. 

În data de 09.07.2018, între  orele 
20:10 – 21:15, agenții Stăniloiu Cos-
tinel   şi Găvan Gheorghe au acordat 
sprijin agentului  Bogdan Şerban, 
de la Postul de Poliţie Bălești, pen-
tru aplanarea unui conflict în satul 
Tămăşeşti.

În data de 12.07.2018, ora  22:45, 

agenţii Băzăvan Vasile şi 
Nanu Cristinel  au identificat 
doi cai cu pripoanele după iei 
pe culturile agricole în zona 
”Cântar”. Aceştia au sunat 
proprietarul pe B.V din satul 
Ceauru care a fost sancţionat 
verbal. 

În data de 20.07.2018, ora  
20:05, agenţii Gugu Nicolae 
Adrian şi Nanu Cristinel,  în 
timpul patrulării în satul Voi-
nigesti, au fost abordaţi de D.I care 
le-a spus ca P.M a luat calul deoarece 
îi mâncase câţiva porumbi dar con-
flictul a fost aplanat.

În data de 23.07.2018,ora 22:15, 
agenții Stăniloiu Costinel şi Găvan 
Gheorghe, aflându-se în patrulare în 
satul Corneşti, au intervenit la apla-
narea conflictului dintre vânzatoare 
şi cetăţenul care era  în stare de ebri-
etate la Han.

S-a acordat sprijin Şefului Pos-
tului de Poliție Bălești în efectuarea  

activităţii de patrulare şi control ru-
tier pe raza Comunei Bălești. 

Au  fost verificați împreună cu 
agentul Vladut Oana, de la Postul 
de Politie Bălești, mai mulți condu-
cători auto de pe raza comunei și pe 
D.N 67,  aplicându-se sancțiuni pen-
tru nereguli rutiere.  Asigurăm Con-
siliul Local Bălești că și pe viitor ne 
vom face datoria conform prevede-
rilor legale și atribuțiilor ce ne revin.

  Șef Birou  Poliția Locală 
Bălești,  

insp.  Dragos-Roberto Tudorescu

R A P O R T privind activitatea desfășurată 
de Poliţia Locală Bălești în luna iulie 2018

euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectua-
rea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare 
unitară este de 1,7385 lei/litru.  Beneficiarii pentru care 
a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 
2018 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat în-
soţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de 
motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respec-
tiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR 
nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice 
de implementare şi control, precum şi a formularisticii 
necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, mo-
dificat si completat de OMADR. 263/2017. 

În perioada 2018 - 2020, diferenţa dintre rata accizei 
standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut 
în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII “Accize şi alte 
taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările 
ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din acelaşi act 
normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se 
acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. 

Pana in prezent, la nivelul Centrului Judetean Gorj al 
APIA, au fost depuse 

52 de cereri de plata pentru 63.067,647 litri motori-
na, in valoare de 109.639 lei.

  Ref. de spec. Dorel-Teodor Preda

MOTORINA UTILIZATĂ 
ÎN AGRICULTURĂ
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Consiliul local al comunei Băleşti, întrunit în şedin-
ţă ordinară publică la data de 29.06.2018, a aprobat  
Programul de activitate pe trimestrul III/2018. Acest 
program este structurat pe două capitole :

- cap.  I – Obiective şi sarcini de realizat pe principa-
lele domenii de activitate; 

- cap. II – Graficul de şedinţe.
S-a stabilit ca şedinţele de lucru ordinare ale Con-

siliului local Băleşti, pe tot parcursul trimestrului 
III/2018, să aibă loc la orele 17,00, în ultima zi de vineri 
a lunii, fiind precedate de cele două şedinţe ale comisi-
ilor de specialitate. În continuare, vă redăm Programul 
de activitate al Consiliului Local Băleşti pe trimestrul 
III/2018, în forma în care a fost aprobat: 

OBIECTIVE ŞI SARCINI DE REALIZAT

A. În domeniul social – economic
1. Urmărirea permanentă a menţinerii în stare 

bună de circulaţie a drumurilor pe raza teritorial-ad-
ministrativă a comunei Balesti;

2. Urmărirea finalizarii lucră-
rilor la investiţiile: alimentare cu 
apă satele Corneşti, Găvăneşti, 
Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova 
şi canalizarea satelor Ceauru, 
Cornesti, Gavanesti, Stolojani, 
Talpasesti în vederea încadrării 
în graficele şi termenele pre-
văzute prin documentaţia de 
execuţie, respectiv urmarirea 
mentinerii in buna stare de 
functiune a lucrarilor de canali-
zare finalizate din satele Balesti 
si Tamasesti , respectiv a lucrari-
lor finalizate de asfaltare drum 
comunal Gavanesti si asfaltare, 
canalizare, alimentare cu apa 
sat Voinigesti;

3. Urmarire  reabilitare si 
modernizare Camine culturale 
Rasova si Stolojani, gradinita 
Ceauru;

4. Urmarire realizare defrisa-
re arboret DN Crihala-Tamases-
ti-Talpasesti-Stolojani ;

5. Urmărirea permanentă a respectării prevederi-
lor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea şi executarea 
lucrărilor de construţii şi unele măsuri pentru realiza-
rea locuinţelor modificată şi completată prin Legea nr. 
453/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a 
P.U.G. şi a Regulamentului local de urbanism aferent 
al căror termen al căror termen de valabilitate a fost 
prelungit pentru o perioadă de 2 ani;

6. Eliberarea, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor 
pentru racordarea gospodăriilor populaţiei la instala-
ţia de aducţiune a gazelor naturale şi la sistemul cen-
tralizat de alimentare cu apă;

7. Întocmirea de către Compartimentul cadastru, 
urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
de interes local a registrului zonelor şi spaţiilor verzi 

din raza teritorial-administrativă a comunei Băleşti şi 
completarea acestuia cu situaţia existentă;

8. Continuarea analizării în Comisia locală de fond 
funciar a cererilor pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor cu ve-
getaţie forestieră în baza legislaţiiei în vigoare;

9. Continuarea completării registrelor agricole, cu 
datele reieşite din recensământul general agricol şi ţi-
nerea la zi a mutaţiilor pentru efectivele de animale, 
înregistrarea terenurilor agricole şi a celor cu vegetaţie 
forestieră, precum şi a suprafeţelor de pomi şi vie, în 
vederea înscrierii acestora în registrul matricol, con-
tinuarea încheierii partidelor pe fiecare deţinător de 
teren agricol şi întocmirea documentaţiilor în vederea 
emiterii titlurilor de proprietate cu respectarea preve-
derilor legale în vigoare şi a Ordinului Prefectului;

10. Urmarire punere in functiune statie de epurare 
Ceauru;

11. Urmarirea implementarii urmatoarelor proiec-
te: Centru social de zi, sat Cornesti,  Gradinita Cornesti, 

Balesti si Ceauru, Baza sportiva Talpasesti, Afterschool.

B. În domeniul activităţii cultural-educative

Organizarea de activităţi culturale în cadrul Cămi-
nului cultural Băleşti şi a filialelor Rasova şi Stolojani, 
urmate de recenzii de cărţi, discotecă şi hore populare;

Respectarea programului de lucru la Biblioteca 
comunală şi atragerea unui număr cât mai mare de 
cititori din rândul elevilor, tineretului şi persoanelor 
vârstnice.

C. În domeniul muncii organizatorice

Pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului Lo-
cal cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 pri-

vind administraţia publică locală, republicată, cu com-
pletările şi modificările ulterioare şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Ţinerea şedinţelor comisiilor de specialitate, îna-
intea şedinţelor Consiliului Local, pentru întocmirea 
rapoartelor de avizare a proiectelor de hotărâri ce ur-
mează a fi supuse, analizei, dezbaterii şi adoptării;

Întâlnirea consilierilor, conform repartizării, cu ce-
tăţenii comunei pe sate şi informarea trimestrială a 
Consiliului Local cu problemele ridicate şi urmează a fi 
soluţionate cu sprijinul executivului.

II. GRAFICUL DE ŞEDINŢE

 27.07.2018

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proce-
sului-verbal al şedinţei ordinare publice din luna iunie 
2018;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii 
unor acte aditionale la contrac-
tele de concesiune din sat Ceau-
ru, zona Clean

31.08.2018

1.Proiectul de hotărâre pri-
vind aprobarea procesului-ver-
bal al şedinţei ordinare publice 
din luna iulie 2018;

2.Proiect de hotărâre privind 
aprobarea planului anual de ac-
tiune pentru anul 2018 privind 
serviciile sociale acordate la ni-
velul comunei Balesti;

3.Proiect de hotărâre privind 
alocarea sumelor necesare orga-
nizarii zilelor comunei Balesti

4.Informare privind activi-
tatea desfasurata de compar-
timentul starea civila pe sem. 
1/2018;

5.Informare privind solutio-
narea petitiilor pe sem. 1/2018;

6.Informare pe linie culturala 
pe sem. 1/2018.

28.09.2018

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea procesu-
lui-verbal al şedinţei ordinare publice din luna august 
2018;

2.Alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul 
IV/2018;

3.Stabilirea principalelor probleme pentru Pro-
gramul de activitate al Consiliului Local pe trimestrul 
IV/2018;

4.Informare : activitatea desfăşurată de Comisia lo-
cală de apărare în anul 2018.

  Secretarul Consiliului Local Bălești,
  jr. Constantin-Cristi Baldovin

Program de activitate al Consiliului Local Băleşti, judeţul Gorj, pe trimestrul III/2018


