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Luni, 03 septembrie 2007

BU{E APLAUDAT 
DE ADVERSARII POLITICI 

Cutremur [n PN|CD V@lcea: 

Minodor Vasiloiu –
destituit, fra\ii
Dumitrescu –

exclu]i din partid!
• Ieri, la Sala Filarmonicii, s-a desf`]urat ]edin\a
l`rgit` a Comitetului Jude\ean al PN|CD V@lcea. •
Peste 140 de lideri ]i membri din 50 de localit`\i
v@lcene au participat la lucr`rile ]edin\ei. • Au fost
prezen\i, al`turi de conducerea organiza\iei, primvi-
cepre]edintele Aurelian Pavelescu ]i Lau ren\iu
M@ndrea, coordonator la nivel central pentru
Regiunea Oltenia. • {n cadrul ]edin\ei, a fost proiectat
un emo\ionant film de scurt-metraj realizat de
Organiza\ia Elevilor Cre]tin-Democra\i. • Dup` dis-
cursuri ]i prezent`ri de programe, au fost conferite
diplome ]i plachete omagiale, inscrip\ionate cu sloga-
nul „Credin\̀  ]i onoare”, unui num`r de 20 de mem-
bri, mul\i dintre ei octogenari sau nonagenari, [nscri]i
[n partid [nc` din anii 1945-1946. • Dup` trei ore,
conducerea organiza\iei s-a [ntrunit [n ]edin\` la sedi-
ul filialei. • Cel mai interesant subiect a fost cel legat

de destituiri ]i excluderi. • La primul capitol,
Minodor Vasiloiu, pre]edinte demisionar la jude\ ]i
pre]edinte [n func\ie, p@n` ieri, al Organiza\iei
Dr`g`]ani a PN|CD, a fost destituit. • Conducrerea
Biroului Jude\ean a decis ca, la Dr`g`]ani, s` fie
numit pre]edinte interimar, urm@nd ca organiza\iei
respective s` i se propun` excluderea lui Minodor
Vasiloiu din partid. • {n acela]i mod, conducerea
Biroului Organiza\iei Municipiului Rm. V@lcea, a
aprobat, [n unanimitate, excluderea din partid a
fra\ilor Vladimir ]i Aristin Dumitrescu, primul
fiind predecesorul lui Minodor Vasiloiu la jude\. •
Dup` cum afirm` conducerea interimar a cre]tin-
democra\ilor v@lceni, cele dou` foste conduceri au
l`sat [n urma lor dezastru, nu numai la nivel organi-
zatoric, dar ]i [n trezoreria partidului. (Pe larg, [n zia-
rul de m@ine).

Elena GOGIOMAN-C{RCEAG

Angajez
conduc`tori auto, categoria D,
cu ates tat profesio nal de transport persoane
(cu domiciliul [n R@mnicu-V@lcea,
Dr`g`]ani sau Horezu). 
Rela\ii la telefon: 0728247835.

Dup` derularea lu cr` ri -
lor ]edin\ei consiliului
de vineri, 31 august,
Du mi tru Bu]e, pre ]e -
din tele institu\iei, a tre-
cut de la masa prezi-
diului la mi cro fonul
din mijlocul s`lii «Mir -
cea cel B` tr@n», pentru
a da «sa m`» [n fa\a fo -
rului administrativ ju -
de \ean asupra celor [n -
f`ptuite timp de un an.
Dup` citirea Ra por tului
de Activitate, impresio-
nant prin realiz`ri, pre -
]e dintele Du mi tru Bu -
]e a fost r`s pl`tit cu a -
plauze de toat` lumea
prezent` [n sal`, adic`
a t@t de consilierii ju de -
\eni, prieteni sau ad ver -
sari politici, c@t ]i de
di rectorii sau ]efii ins -
ti  tu\iilor din subordinea
Con siliului Jude\ean,

in  di ferent de culoarea
po litic` a fiec`ruia.
Dar, a]a cum a men \i o -
nat Du mi tru Bu]e, me -

ritul reu ]i te lor revine
tuturor. A fost un su -
blim moment de total`
armonie [n plenul Con -

si liului Jude\ean. Dac`
«vina» acestei [n t@m -
pl`ri se datoreaz` sluj -
bei de sfin\ire f`cut` de

PS Gherasim, atunci
trebuie s` ne a]tept`m
numai la pace ]i [n\ele-
gere la CJ. (D.D)

•  raportul de activitate a smuls ropote , ca la un spectacol bun

Dup` doi ani ]i ]apte luni de a -
pari\ie neîntrerupt`, s`pt`mânalul City,
fondat în februarie 2005, la Râmnicu-
Vâlcea, î]i întrerupe, ast`zi, apari\ia
tip`rit`. 

Ac\ionarii companiei Citymedia,
care editeaz` ]i cotidianul Curierul de
R@mnic, persoane fizice ]i juridice, au
hot`rât sâmb`t`, 1 septembrie 2007,
transformarea publica\iei. Începând cu
1 octombrie 2007, City va ap`rea cotid-
ian ]i va fi tip`rit în cel mai mare tiraj
de pe pia\a presei vâlcene, în poli-
cromie, format tabloid, 16 pagini, cu o
grafic` de excep\ie.

Pân` atunci, ne vedem doar online
la www.cityonline.ro

Ac\ionarii Citymedia mul\umesc
ast`zi tuturor cititorilor, abona\ilor,
companiilor vâlcene, care au sus\inut
efortul de apari\ie a ziarului City în
ultimii doi ani ]i îi asigur` c` vor con-

tinua s` construiasc` o pres` corect` ]i
demn`, bazat` pe adev`r ]i pe res pec -
tarea legii, s` cear` pentru vâlceni insti-
tu\ii necorupte, s` apere  interesele co -
mu nit`\ii locale, precum ]i pe cele ale
vâlcenilor de oriunde ]i oricine ar fi
ace]tia. Vom continua s` gândim glob-
al ]i s` zidim local!
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Dup` doi ani ]i ]apte luni, 

City devine cotidian

«S tins e  fi-vor e courile
din media  doa r a tunci
cand veni-va  un [nger a  -
supra  Cet \̀ii, ia r tre  p  ̀du -
]ii fugi-vor care  [ncotro,
spre  a lte  meserii, unde
banul nu se  cer]e]te  din
pa  lm !̀» Oare  am visa t
cu vinte le  as tea  sau mi
le -a  spus  cineva?  Habar
n-am, s tiu doar c  ̀ nu e
pace  sub m s̀ lini, c  ̀vinul
s pume g -̀n poca le , ia r
unii b ìe \i se  reped s -̀l
ling  ̀ mai repede  dec@ t
ling papucul lui Mir cea…
• Nu e  pace  nici [ntre  pa  -
troni, din moment ce  se
ceart  ̀ pe  buc \̀i de  p  ̀-
m@nt, mai r ù ca  s  ̀ra  -
cii… • Ve]ti re le  vin din-
spre  Alba , unde  se  pare

c  ̀ poves tea  a  deranja t
pe  cineva  ]i va  fi lua t  ̀de
la  cap t̀. S  ̀fie , e  timp de
orice , poa te  timpul m r̀ -
tu ris irii, pentru c  ̀ace l zis
a l tr ìrii se  consum  ̀ me -
reu, mereu… la  fe l! • Bu -
n  ̀pres ta \ia  liderului gru -
pu lui Contra  joi dup -̀
a mia za . M c̀a r de  l-a r
\ine  p@ n  ̀ la  s f@ r]it, ca re
es te  aproape… • Pa  r ca  -
rea  Se tle r Moka  nu se
mai face , pare  s  ̀s tea  s`
anun\e  Ion Nicolae , lide  -
rul PNL Municipa l, un fe l
de  CS Municipa l, unde
totul se  c@ ]tig  ̀ la  masa
verde! Dar nu va  anun\a ,
]tim s igur, b ìe \ii sa r la
cap mai repede  ]i mai
fru mos  de c@ t vorbe ]te

Mo] Niculae… Mai vor-
bim noi!.. • A fos t oda t`
ca  nicioda t  ̀ o echip  ̀ de
fotba l, ca re  aspira  s  ̀ in -
tre  [n A… Dar nu mai e ,
Ba laurul ce l R ù a  ho t  ̀-
r@ t ca  [n B se  joac  ̀ po -
ves  tea  mai profitabil, ca
[n pove]tile  cu piticii ca re
o duc [n spa te  pe  Alb -̀ca
Z p̀ada , ca re  nu moare
de  loc, pe ntru c  ̀ e s te
sus  \inut  ̀de  iubirea  Prin -
\ului ce l Mare . Res tul po -
ve]tii m@ ine , c@ nd
va  fi o nou  ̀zi pentru noi,
ouna  cura t ,̀ ia r pentru e i
[nc  ̀ una  de  ja f ]i b t̀a ie
cu c r̀`mida  [n piept. Eu
zic ce  zic mereu, a]tep ta  -
\i-v  ̀la  ce  v  ̀a ]tepta \i mai
pu\in! (Radu T c̀utu)

Dup` 2 ani de alerg`tur` pe
la diversele institu\ii abili-
tate ale statului, ad mi nis tra -
\ia comunei Pietrari a reu]it
s` ob\in` fondurile necesa -
re, aproximativ 800.000 lei
RON, pentru reabilitarea ]i
consolidarea bisericii Buna-
Vestire din localitate, monu-
ment istoric care a fost sfin -
\it [n anul 1739. „Este prima
reabilitare de care benefici-
az` acest monument, [n mo -
men tul de fa\`, lucr`rile
fiind destul de avanasate,
pro gramul derul@ndu-se prin
Compania Na\ional` de In -
vesti\ii. Aici lucreaz` o fir -
m` din Piatra Neam\, a ce e -
a]i care se ocup` ]i de rea bi -
li tarea M`n`stirii Arge]ului.
Sunt foarte mul\umit c` m` -
car acum, [n ceasul al 12-

lea, am reu]it s` ob\in ace]ti
bani pentru schit, care [n
c@\i va ani risca s` se d` r@ -
me. Este o biseric` foarte
va loroas`, cu o pictur` [n
fres c` deosebit`, [n [mpre-
jurimile ei fiind descoperite
]i c@teva vestigii arheolog-
ice. Trebuie s` v` mai spun
c` lucr`rile pentru refacerea
bisericii Buna-Vestire se
des f`]oar` sub stricta su pra -
ve ghere a reprezentan\ilor
Muzeului de Istorie”, ne-a
declarat Nicloae Moraru,
primarul comunei Pietrari.
Nicolae Moraru estimeaz`
c` lucr`rile de consolidare
]i reabilitare a bisericii Bu -
na-Vestire se vor [ncheia [n
luna noiembrie a acestui an. 

Stelian MATEESCU

Se consolideaz` Biserica
Buna-Vestire


