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Redac\ia ]i administra\ia: R@mnicu-V@lcea, Calea lui Traian nr. 125, Tel./Fax: 0250/732121 •• website: www.ramnic.ro • produs de Citymedia/Silviu Popescu 

Ploaie slab`
Min. 6 °C 

Max. 10 °C

Vremea Bani/Aur
Euro        3.5121 RON
USD 2.3996 RON
GBP 4.8749 RON
CHF 2.1240 RON
Aur 61.7006 RON

Anu\a ar putea s` demisio-
neze din func\ia de subprefect
]i s` se ocupe intens de partid.
Dar cum PD nu mai exist`, iar
lupta pare mare [n noul PDL,
unde cei ce vor func\ii se calc`
pe picioare mai dihai dec@t
serviciile secrete, credem c`
Anu\a face o mi]care riscant`.
Umbra lui Mircia e [nc` pre-
zent`, iar partidului s`u ]i lui
B`sescu i s-a f`cut at@t de
mult r`u prin cultivarea ima-
ginii lui, de care st` ag`\at`
eticheta de infractor nedove-
dit, [nc@t doar Ungureanu,
diabolicul Ungureanu, ar mai
putea restabili dreptul divin
al pe]telui cel mare care [l
[nghite pe cel mic ! Anu\a las`
[n urm` postul de prefect ]i
spune c` i s-a oferit un post de
manager [ntr-o multina\iona-
l` pe care, cic`, l-a refuzat.
Bine a f`cut, era o p`l`rie
muuult prea mare pentru
doamna subprefect de ast`zi.
A fi manager e lucru mare, iar
la multina\ionale nu exist`
crieriul politic ]i nici acela al
apartenen\ei la loji feministe.
Anu\a manager? V` imagi-
na\i a]a ceva? A]a ceva nu e-
xist`, ca girafa lui Sorescu! A-
proape c` [mi vine s`-l citez
pe Vadim, de]i [mi repugn`
stilul lui, care vorbind despre
Ciorbea zicea « pe `sta nu l-a]
pune s`  conduc` nici un do-
zator de bere, n-ar ]ti pe ce
manet` s` apese…
A]teapta\i-v` la ce v` a]tepta\i
mai pu\in! ((RRaadduu  TT`̀ccuuttuu))  

{n ]oapt` Miliardarii vâlceni sar cu
banul, ca sã-;i spele obrajii

Printre cei care au oferit dona\ii pentru a-l ajuta pe Alex Tache, v@lceanul bolnav de cancer osos, s-au
num`rat: Nicu Sofianu, 3.000 euro, Elena Udrea, 5.000 euro, Dumitru Cr`ciunescu, 5.000 euro, Marinic`
Potop, 5.500 euro, Gheorghe Constantin, 2.000 euro, Dan Plosc`, 1.000 euro, Ion Ninel Georgescu, 2000 euro,
Viorel Popescu, 5.000 euro ]i Dinel Boromiz, 8.000 euro

SCANDALOS!

{\i place aventura. {\i place s` sim\i s`lb`ticia. {\i place gustul off-road.
Cu Touareg Mountain e]ti mai aproape de toate acestea. 
Proiectat pentru pante abrupte de p@n` la 45 de grade. 
}i pentru ape cu ad@ncime de p@n` la jum`tate de metru, Touareg Mountain [\i ofer` confort 
]i siguran\` on-road ]i toat` gama de senza\ii off-road pe care dore]ti s` le experimentezi.

Vino [n showroomurile Volkswagen s` descoperi adrenalina Touareg Mountain.

Rata de leasing  [ncep@nd de la 193 euro/lun`*.

Pre\ f`r` TVA:32.009 Euro, pre\ f`r` TVA 38.091 Euro; motorizare 2.5 TDI/174 CP; consum combinat combustibil (l/100
km),  emisii CO2 (g/km): 267. * Oferta este supus  ̀unor termene ]i condi\ii.

KissFM – re\eaua 
de radio comercial
Nr. 1 în România

• MagicFM se \ine de promisiunea
f`cut` ]i calc` pe urmele “fratelui”
KissFM.  În Bucure]ti, MagicFM
are cea mai mare cre]tere dintre
toate radiourile. La nivel urban,
KissFM este leader în target-ul s`u
(15-29 ani) ]i în cel comercial (15-44
ani)

Prof. Sorin Oane
deconspir` 
p`catul originar
al comunismului
vâlcean ((ppaagg..55))

Citi\i ]i v` minuna\i de ce a putut a-
p`rea s@mb`t` [ntr-un oficios local,
sub titllul „Cadou  de  S`rb`tori.  Du-
p` ]apte  ani  de  t`r`g`n`ri,  primarul
Mircea  Gut`u  a  reu]it  asum@ndu-]]i
r`spunderea  Goranu  va  avea  [n
sf@r]it  ap` la  robinet”: 
Dup` ]apte ani de la [nceperea in-

vesti\iei privind alimentarea cu ap`
a cartierului Goranu, iat` c` lucr`-
rile au fost finalizate. }i asta pentru
c` dup` necazurile provocate de
prima firm` c@]tig`toare a licita\iei,
primarul Mircea Gut`u a avut cura-
jul s`-]i asume r`spunderea ]i s` ia
pe propria piele organizarea unei
noi licita\ii ]i finalizarea lucr`rilor.
Din aceast` iarn` tot cartierul Go-
ranu va avea ap` ]i presiune la robi-
nete. Investi\ia va fi inaugurat`
chiar de edilul ]ef, [nainte cu o s`p-
t`m@n` de Cr`ciun. Ce cadou mai
frumos pentru locuitorii cartierului
Goranu, care vor putea, [n sf@r]it,
s`-]i foloseasca ]i masinile de sp`-
lat rufe f`r` nici o team` c` presiu-

nea sc`zut` le poate strica.

Din dou`, una: 
- din cauza m`rimii pozei pri-
marului, autoarea „excelentei” ]ti-
ri de mai sus n-a avut loc s` spun`
adev`rul p@n` la cap`t
- marcat` de marele ou cotcod`cit
timp de ]apte ani, autoarea a a-
juns prematur la orgasm ]i nu a
mai ]tiut ce ]i cum s` scrie.
}i pentru un caz, ]i pentru cel`-
lalt, [i punem noi ni]te [ntreb`ri
ajut`toare, pentru ca pe viitor s` in-
formeze corect despre acest subiect:
• {n ]ase ani din cei ]apte, Gut`u a
fost viceprimar ]i apoi primar. Nu
are chiar nici o vin` c` lucr`rile
au fost „t`r`g`nate”?
• Cum adic` „a avut curajul s`-]i
asume r`spunderea ]i s` ia pe pro-
pria piele organizarea unei noi li-
cita\ii ]i finalizarea lucr`rilor”?
Condi\iile licita\iei ]i celelalte cri-
terii din Caietul de sarcini au fost
scrijelite direct pe pielea primaru-
lui, drept garan\ie c` investi\ia va
fi corect` ]i nu se va fura nimic-
nimicu\?
• „Ce cadou mai frumos pentru
locuitorii cartierului Goranu...” P`i
noi nu aflasem c` ar fi vorba de un
cadou. Cum adic`, a f`cut Gut`u
cadou aduc\iunea de ap` pentru
Goranu din salariul lui, din profi-
tul firmelor lui ori din [ncas`rile
notariatului familiei lui? P`i asta
ar fi, cu adev`rat, o bomb` de pre-
s`! Noi credeam c` purcoiul de
miliarde cheltuit pentru aceast`
investi\ie e din banii contribua-
bililor, adic` ]i ai no]tri ]i ai au-
toarei excitate, c`reia nu-i mai re-
\inem numele... (Sever Cuviosu)

Ziarist` excitat` 
de o snoav` despre ap`

Ca la fiecare sf@r]it de an, la
finele s`pt`m@nii trecute, prim`-
ria R@mnicului a organizat Balul
Prim`riei. Astfel, Sala Sportu-
rilor Traian din R@mnicu-V@lcea
a fost s@mb`t` 8 decembrie g`tit`
de s`rb`toare ]i transformat`
[ntr-un loc unde ]i-au dat [nt@lni-
re peste 700 de personalit`\i ale
jude\ului V@lcea. De]i a fost o
sear` unde toat` lumea invitat` s-a
distrat, Balul Prim`riei de anul
acesta  a avut ]i scopul caritabil
de a str@ge bani pentru copii su-
pradota\i, copii orfani ]i pentru
cei cu probleme deosebite din
R@mnicu-V@lcea. Cu acest prilej,
Mircia Gut`u, primarul R@mni-
cului a oferit diplome de exce-
len\` ]i c@te 5000 RON fiecare
unui num`r de 6 copii care au
avut rezultate excep\ionale la
olimpiadele na\ionale, sau a]a
cum a spus Dan Negru, prezenta-
torul Balului „unor oameni mari
afla\i [n corpuri mici”. Au fost
premia\i de edilul R@mnicului

elevii: Cristiana Ingrid Vreja,
Patricia Anca Anghel, Andrei
Giurgiu, Ruxandra Nechifor,
Bianca Maria Dumitra]cu ]i Dia-
na Roxana Iovan. Nu au fost ui-
ta\i nici profesorii care i-au pre-
g`it pe ace]ti elevi eminen\i ]i
care au fost r`spl`ti\i la r@ndul lor
cu c@te 3000 RON, bani oferi\i
de fostul arbitru de fotbal Ion
Cr`ciunescu ]i fostul mare fotba-
list rom@n, Gic` Popescu. 
Al`turi de aceast` festivitate de
premiere, a mai fost organizat` o
licita\ie pentru ajutarea unui t@-
n`r de 20 de ani din R@mnicu-
V@lcea, Alexandru Tache, care
sufer` de cancer osos ]i a c`rei
opera\ie cost` peste 30.000 euro.
Licita\ia a fost deschis` cu pre-
zentarea tricoului lui Ionel Ganea
de la echipa na\ional`, care a fost
adjudecat cu suma de 2.500 euro
de c`tre Marian Iancu, patronul
de la Poli Timi]oara ]i Emil Ro-
]ianu, vicepre]edintele clubului
timi]orean. Urm`torul obiect

scos la licita\ie a fost cartea scri-
s` de Mihaela R`dulescu, cu au-
tograful autoarei, adjudecat` cu
suma de 1.500 euro de c`tre Flo-
rentin Popescu.  Primul album
Antract pe vinil din 1994, ultim-
ul album ]i Trofeul oferit celor de
la Antract de Medias Pro Music
[n 2004, au fost elementele celei
de-a 3-a licit`ri. Printre cei care
au oferit dona\ii pentru a-l ajuta
pe Alex Tache, s-au num`rat
Nicu Sofianu, care a oferit 3.000
euro, Elena Udrea, 5.000 euro,
Dumitru Cr`ciunescu 5.000 euro,
Marinic` Potop 5.500 euro,
Gheorghe Constantin 2.000 euro,
Dan Plosc` 1.000 euro, Ion Ninel
Georgescu 2000 euro, Viorel Po-
pescu 5.000 euro ]i Dinel Boro-
miz 8.000 euro. Balul Prim`riei
2007 s-a [ncheiat cu un concert al
trupei Morandi, care a ridicat
sala [n picioare. 

Stelian MATEESCU 

Nicolae Sofianu

Gheorghe Constantin

Dumitru Cr`ciunescu

ITM nu aplic` sanc\iuni la Oltchim
{n momentul de fa\`, pe raza

jude\ului V@lcea sunt [nregistrate
la Registrul General de Eviden\`
a Salaria\ilor (RGES) pe suport
electronic 6148 de firme. Ion
Nicol`escu, inspector ]ef ITM
V@lcea, ne-a informat c` au fost
depuse 102 413 contracte, dintre
care 84 474 sunt contracte active
([n care nu sunt inclu]i func\io-
narii publici). Inspectorul a men-
\ionat c` nu to\i angajatorii s-au
[nregistrat [n RGES. “Dup` a-

precierile noastre mai sunt circa
130-140 de angajatori care nu s-au
[nregistrat p@n` [n prezent, din-
tre care o parte sunt unit`\i care
apar\in de stat”.

Inspectorii ITM au efectuat
1760 de controale, p@n` [n luna
noiembrie, [n domeniul rela\iilor
de munc` ]i 1074 [n  domeniul
securitate ]i s`n`tate [n munc`.
Valoarea sanc\iunilor aplicate es-
te de 1.200.400 lei respectiv
1.027.000 lei. }i tot [n urma

acestor controale au fost oprite
191 de echipante tehnice ]i locuri
de munc`. 

Pentru munca [n negru, p@n`
la data de 31 noiembrie, au fost
[nregistrate 429 de persoane, iar
[n ultima s`pt`m@n` au mai fost
[nregistrate [nc` 5 persoane.
Sanc\iunile pentru munca la ne-
gru sunt [n valoare de 662 600
lei.   

- continuare [n pagina 3 -
Larisa M~TULESCU

Viorel Popescu

Frâncu:
„ Doresc sã multiplic

numãrul bisericilor 
care beneficiazã de fon-
duri pentru reabilitare”

(pagina 3)

Logodnicii din America – un film cu ]i despre
adev`r, la Consiliul Jude\ean (pagina 5)


