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v` ureaz` La Mul\i Ani!
M ATERIALE DE CONSTRUC|II

Sf@nta S`rb`toare a Cr`ciunului ]i
Anul Nou care se apropie [mi ofer`
deosebita pl`cere de a v` adresa, [n
numele meu ]i al [ntregii conduceri
a Consiliului Jude\ean V@lcea, cele
mai sincere ur`ri de s`n`tate, feri-
cire ]i bucuria [mplinirilor dorite.
Fie  ca Noul An, 2007, s` fie  mai
bun  ]i  s` v` aduc` prospentatea a]-
teptat`! 

La Mul\i Ani!
Dumitru Bu]e, Pre]edintele

Consiliului Jude\ean V@lcea

Cu ocazia S`rb`torilor de Iarn`,
colectivul 

SC DAMILA SRL mul\ume]te
tuturor colaboratorilor pentru fru-

moasa colaborare din 2006 
]i []i exprim` convingerea c`

parteneriatul [nceput se va consoli-
da ]i [n 2007. 

Fie ca s`rb`torile de anul acesta s`
v` umple sufletul de bucurie,

[ncredere, speran\` ]i prosperitate.
Iar Mo]ul s` v` aduc` cele mai

dorite cadouri, dumneavoastr` ]i
celor apropia\i.

Noul an s` v` aduc` bucurii, [mpliniri, bel]ug, c`ldur` [n suflet ]i [n case-
le dumneavoastr`.
Vorba bun`, g@ndul curat ]i [mbr`\i]area cald` s` v` fie cel mai de pre\
cadou pentru cei apropia\i, iar [n\elepciunea ]i generozitatea s` v`
c`l`uzeasc` pa]ii [n 2007.
Conducerea CET Govora ureaz` salaria\ilor, colaboratorilor ]i beneficia-
rilor serviciilor sale (unit`\i economice ]i locuitorii din R@mnicu V@lcea,
C`lim`ne]ti ]i Ol`ne]ti) s`rb`tori fericite ]i un sincer

„La Mul\i Ani!”
DIRECTOR GENERAL,

ing. MIHAI B~LAN

• „Nu ne temem de nici o firm` de salubrizare din Rom@nia! Suntem cei mai buni din \ar`!” • SC Urban SA „nu se

va preda niciodat`" • Indiferent de atitudinea reprezenta\ilor Prim`riei R@mnicului, care „ascunde acte de corup\ie”

]i nu d` semne c` ar sprijini „extragerea adev`rului”, Urban a]teapt` procesul, apoi va ac\iona „[n consecin\`”

A murit pre]edintele
Gerald Ford

Ford (stanga), [mpreun` cu Nixon
]i Ceau]escu

Cel mai [n v@rsta pre]edinte ameri-
can ]i singurul din istorie care nu a
fost ales [n urma unui scrutin elec-
toral, Gerald Ford, a [ncetat din via\`
mar\i, [n California, [n v@rst` de 93
de ani. Ultimii ani din via\` ]i i-a
petrecut la locuin\a sa, aflat` la
aproape 210 kilometri de Los Ange-
les. {n luna ianuarie a acestui an, a
fost diagnosticat cu pneumonie ]i a
suferit dou` interven\ii la inim`.
Ford a devenit al 38-lea pre]edinte al
Statelor Unite la doar c@teva minute
dup` demisia lui Richard Nixon, [n
urma scandalului Watergate, fiind
ales personal de c`tre liderul republi-
can c`zut [n dizgra\ie.
„LLuunngguull  nnoossttrruu  ccoo]]mmaarr  nnaa\\iioonnaall  aa  lluuaatt
ssff@@rr]]iitt”, au fost cuvintele cu care Ford
]i-a inaugurat pre]edin\ia, la 9 au-
gust 1974, mandatul s`u dur@nd doar
895 de zile, p@n` la 20 ianuarie 1977.
La alegerile preziden\iale din 1976,
Ford a fost [nvins de candidatul de-
mocrat, Jimmy Carter.
Pre]edin\ia lui Gerald Ford a fost
marcat` de urm`rile scandalului Wa-
tergate, ale r`zboiului din Vietnam ]i
ale recesiunii economiei americane.
La doar o lun` de la instalarea [n
fruntea Casei Albe, [ntr-un act ce a
fost considerat de anali]ti de mare
curaj, Ford i-a acordat fostului ]ef al
administra\iei, Richard Nixon, o
„ggrraa\\iieerree  pprreezziiddeenn\\iiaall`̀” pentru ilega-
lit`\ile comise [n perioada petrecut`
[n Biroul Oval. Istoricii sunt de acord
c` acest act l-a costat pre]edin\ia la
alegerile din 1976.
{n anul 1975, administra\ia Ford a
fost martora c`derii Saigonului ]i a
retragerii trupelor americane din
Vietnam. Pe plan interna\ional, Ge-
rald Ford a f`cut pa]i importan\i
pentru [mbun`t`\irea rela\iilor cu U-
niunea Sovietic`, prin realizarea A-
cordurilor de la Helsinki, ]i China.
Pre]edintele Ford a supravie\uit ]i la
dou` tentative de asasinat, [n Sacra-
mento ]i San Francisco, petrecute la
doar 17 zile una de cealalt`. Ambele
tentative au fost comise de femei.
Dup` retragerea din func\ia de
pre]edinte, Gerald Ford a continuat
s` fie activ pe scena politic` ameri-
can`, \in@nd conferin\e, discursuri,
particip@nd la inaugurarea noilor ]efi
ai administra\iei de la Casa Alb`.
Starea lui de s`n`tate s-a deteriorat
continuu dup` infarctul suferit la
Conven\ia Na\ional` Republican` [n
2000.
{n acest an, el a suferit de pneumonie
]i probleme cardiace, fiind supus mai
multor teste medicale.
Conform testamentului scris [nc` din
timpul pre]edin\iei, Gerald Ford va fi
[nmormantat la muzeul s`u preziden-
\ial din ora]ul Grand Rapids (Michi-
gan). hotnews.ro

{n conferin\a de pres` din 27 decem-
brie 2006 organizat` de Gabriel Flo-
rescu (foto), directorul general ]i ac-
\ionarul majoritar al SC Urban SA au
fost aduse [n discu\ie principalele
probleme cu care se confrunt` firma
v@lcean`, ]i [n mod special, problema
ced`rii contractului de salubrizare [n
R@mnicu V@lcea [n favoarea trustului
bucure]tean Rosal Grup, patronat de
omul de afaceri Silviu Prigoan`.
Gabriel Florescu a men\ionat faptul c`
de]i firmei Rosal Grup i-au fost
atribuite [n totalitate drepturile
stipulate [n contract [n ceea ce prive]te
colectarea de]eurilor menajere [n
municipiul R@mnicu V@lcea [n urma
unei erori judiciare, judec`torii Cur\ii
de Apel Pite]ti au fost "ajuta\i" ]i de
atitudinea necorespunz`toare a juristu-
lui prim`riei, Nicolae Mesea, care nu
s-a prezentat la proces, ca parte [n liti-
giu. {n urma hot`r@rii Cur\ii de Apel

Pite]ti, SC Urban SA a
pierdut dreptul de a mai
continua salubrizarea [n
R@mnicu V@lcea, contract
[ncheiat [n luna noiembrie a
anului 2005. Magistra\ii ar-
ge]eni au decis ca Rosal
Grup, firma clasat` pe locul
doi la licita\ie, s` preia con-
tractul de salubrizare. Direc-
torul general al SC Urban
SA a specificat c` societatea
pe care o reprezint` „nu se
va preda niciodat`", mai
ales c` aceasta este [ndrep-
t`\it` s` fac` salubrizare [n
R@mnicu V@lcea ]i c` v@l-
cenii nu dau semne c` vor s`
renun\e la contractele de sa-
lubrizare pe care le-au sem-
nat cu firma v@lcean`.
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Florescu-URBAN contraatacã

Concentrarea  aproape  exclusiv`
a  aten\iei  pe  b`t`lia  pentru  ]efii,  a
f`cut  ca  Documentele  Congre-
sului  Extraordinar  al  PSD  s`  fie
trecute  oarecum  sub  t`cere.
O  gre]eal`  explicabil`  într-uun
context  mediatic  dominat  de  sen-
za\ionalismul  ieftin,  cu  v`dite  no-
te  de  telenovel`.
O  gre]eal`  fatal`  pentru  în\elege-
rea  adev`ratelor  sensuri  ale  Con-
gresului Extraordinar  al  PSD.  
Printre  Documentele  adoptate  de
Congres  ]i,  prin  aceasta,  devenite
puncte  de  reper  pentru  activitatea
ulterioar`  a  noii  conduceri  a  PSD
se  num`r`  ]i  o  Rezolu\ie  în  chesti-
unea  controversat`  a  condam-
n`rii  totalitarismului  comunist.
Fie  ]i  la  o  simpl`  privire,  Rezolu-
\ia  d`  curs  unei  pozi\ii  ferme,  cat-
egorice  fa\`  de  constituirea  Co-
misiei  preziden\iale  ]i,  mai  ales,
fa\`  de  Raportul  pe  care  Traian
B`sescu  l-aa  citit  în  Parlament.
Dup`  ce  identific`  întreaga  agita-
\ie  anticomunist`  lansat`  ]i  pro-
movat`  de  Traian  B`sescu  ]i  de
C`lin  Popescu  T`riceanu  drept
manipulare  ]i  folosire  a  trecutului
„pentru  demonizarea  ]i  distruge-
rea  stângii  române]ti”,  Rezolu\ia
scrie  negru  pe  alb:
Din  p`cate,  nu  dorin\a  de  a  afla
adev`rul  a  stat  la  baza  demersu-
lui  ]efului  statului  ]i  a  celor  care
au  promovat  condamnarea  tota-
litarismului  comunist.  În  locul
unui  demers  ]tiin\ific  ]i  neparti-

zan,  menit  s`  fac`  o  analiz`  de
fond  a  perioadei  comuniste,  avem
un  demers  partizan,  îndreptat
spre  discreditarea  ]i  eliminarea
stângii  române]ti  de  pe  scena
politic`.
Campania  anticomunist`  primi-
tiv`  se  desf`]oar`  la  un  an  ]i  ce-
va.  Ea  a  cuprins  momente  r`su-
n`toare:  Apelul  anticomunist,
Constituirea  Comisiei  preziden-
\iale,  Constituirea  Institutului
pentru  Investigarea  Crimelor  Co-
munismului  din  România,  prezen-
tarea  primelor  rezultate  ale  aces-
tui  institut.
În  nici  unul  dintre  aceste  momen-
te,  PSD  nu  a  reac\ionat  de  pe  o
pozi\ie  clar`  -  tran]ant`,  de]i  un
asemenea  gest  s-aar  fi  impus.  Cam-
pania  anticomunist`  primitiv`  lo-
vea  grav  în  stânga  româneasc`.
Partid  asumat  de  stânga,  PSD  tre-
buie  s`  exprime  o  pozi\ie  public`,
fie  ]i  pentru  a  contracara  identifi-
carea  stângii  cu  stalinismul.
De  ce  n-aa  f`cut-oo?
1)  Pentru  c`  mai  poart`  înc`  po-
vara  complexului  n`scut  din  acu-
za\iile  tenden\ioase  aduse  PSD  de
continuator  al  Partidului  Comu-
nist.
2)  Pentru  c`  echipa  ajuns`  în
fruntea  PSD  dup`  Congresul  din
aprilie  2005  a  dus  o  politic`  de
asepticizare  a  partidului.  O  poli-
tic`  definit`  prin  tendin\a  de  a
evita  implicarea  în  chestiunile
controversate  ]i,  mai  ales,  op\iu-

nile  radicale.
3)  Pentru  c`  echipa  de  dup`  Con-
gresul  din  aprilie  2005  a  socotit
c`  anticomunismul  feroce  îi  ajut`
s`  se  consolideze  în  b`t`lia  cu  Ion
Iliescu.
Cum  se  explic`  atunci  Rezolu\ia?
Exist`  dou`  ipoteze:
1.  Expresia  unei  în\elegeri  cu  Ion
Iliescu.  Ion  Iliescu  accept`  pre]e-
din\ia  de  onoare  a  unui  partid  ca-
re-ll  c`lcase  în  picioare  la  Con-
gresul  din  aprilie  2005.  Congre-
sul  adopt`  o  Rezolu\ie  de  con-
damnare  a  demersului  asumat  de
Traian  B`sescu.  
2.  Expresia  con]tiin\ei  c`  antico-
munismul  primitiv  love]te  în
Stînga  avînd  ca  singur  reprezen-
tant  în  România  de  azi  PSD.  Sub
acest  semn,  realegerea  lui  Ion
Iliescu  trece  drept  un  r`spuns  la
campania  violent`  dus`  de
Dreapta.
Momentul  maxim  al  anticomunis-
mului  oficial  l-aa  constituit  mo-
mentul  din  Parlament.  PSD  a  fost
îns`  practic  inexistent.  Ceea  ce
dovede]te  c`,  din  p`cate,  Rezo-
lu\ia  a  fost  urmarea  unui  tîrg  cu
Ion  Iliescu.
Din  p`cate,  pentru  c`  a  dovedit
cantonarea  PSD  în  politica  mi]-
ma]urilor  dintre  grup`ri.
Din  p`cate,  pentru  c`  o  reac\ie  a
PSD  ar  fi  reabilitat  acest  partid
ca  autentic`  forma\iune  de
Stînga.  

Ion CRISTOIU

Comunicat
de la PLD V@lcea
{ntruc@t reprezentan\i ai P.N.L. fili-
ala V@lcea au f`cut comentarii
neadev`rate ba chiar insult`toare la
adresa unor fo]ti membri ai acestei
forma\iuni politice care ]i-au expri-
mat adeziunea la platforma de re-
vigorare a mi]c`rii liberale ini\iat`
de Theodor Stolojan ]i Valeriu
Stoica, facem urm`toarele preci-
z`ri:
- Domnul inginer Dan Plosc` a fost
[nc` din 1995 membru activ al
P.N.L., sponsoriz@nd aproape [n
permanen\` Partidul ]i particip@nd
la toate Conferin\ele organiza\iei
municipale din care f`cea parte p@-
n` la depunerea adeziunii la noul
Partid Liberal Democrat care se va
na]te [n perioada urm`toare;
- Domnul Dumitru V@lcu a fost
Pre]edintele organiza\iei de cartier
P.N.L. din zona Nord a municipiu-
lui, organiza\ie care [nregimenteaz`
peste 100 de membri, p@n` la
[nceputul lunii decembrie c@nd a
solicitat, [mpreun` cu organiza\ia
men\ionat`, [nscrierea pe listele de
adeziuni a viitorului Partid Liberal
Democrat. A avut o atitudine corec-
t` ]i tran]ant`, care-i face cinste,
a]a c` de aici ]i p@n` la catego-
risirea drept trep`du] liberal, f`cut`
[ntr-o emisiune televizat` de c`tre
fo]tii s`i colegi, este o distan\` care
trebuie corectat`:

purt`tor de cuvant al Grupului
de ini\iative pentru [nfiin\area
Partidului Liberal Democrat,

Sorin Zamfirescu

Duminic`, 31.12.2006, începând cu ora 19.00,
în fa\a sediului Institu\iei Prefectului -
Jude\ul Vâlcea, va avea loc un ceremonial
consacrat arbor`rii drapelului oficial al
Comunit`\ii Europene.
Ridicarea drapelului oficial al Uniunii
Europene va avea loc la ora 19.30, simultan
în toate municipiile re]edin\` de jude\ ]i în
municipiul Bucure]ti.
Prefectul Anu\a Handolescu îi invit` pe
vâlceni s` se al`ture oficialit`\ilor ]i s` par-
ticipe la aceast` ceremonie care marcheaz`
momentul istoric al ader`rii ]i inaugureaz`
noul statut al României de \ar` membr` a
Uniunii Europene.

Ceremonie oficial` [n seara ader`rii

Drapelul UE va fi arborat
la Prefectura V@lcea

Dup` doar dou` s`pt`m@ni de via\` cele
dou` feti\e siameze n`scute prin cezarian`
la Maternitatea Spitalului Jude\ean de
Urgen\` Craiova au decedat mar\i, 26
decembrie, [n urma apari\iei la nivel cere-
bral a unor secre\ii ]i a unei hemoragii
abundente. Lauren\iu Chivu, tat`l celor doi

bebelu]i care [mp`r\eau o inim` ]i un ficat a
dorit ca acestea s` poarte c@te un nume de
sf@nt, a]a c` feti\ele au fost botezate

Andreea ]i Nicoleta s@mb`t` seara, de c`tre
preotul spitalului. Medicii care au supraveg-
heat cazul celor dou` siameze au declarat c`
este o "minune" c` feti\ele au supravie\uit
at@t de mult de la na]tere, mai ales c` aces-
tea sufereau de plurimalformatii ce nu pu-
teau fi tratate chirurgical.   (A.B.)

Siamezele cu o singur` inim`
au murit


