
9 martie 2010. Autorit`\ile jude\u-
lui Vâlcea intr` în alert` maxim` dup`
ce alternan\a ploilor cu ninsorile au
provocat alunec`ri de teren în peste 30
de localit`\i.

14 septembrie 2010. Dup` 4 serii
de fenomene meteorologice neobi]nui-
te, Vâlcea este din nou devastat` de pu-
hoaiele apelor fiind compromise 89 de
drumuri ]i 282 poduri ]i pode\e.

3 februarie 2011. Autorit`\ile ]i
for\ele ISU fac cu greu fa\` valurilor de
p`mânt desprinse din pantele dealuri-
lor. Satul }uta din comuna Muereasca
este spintecat în dou` de t`i]ul unei
mari alunec`ri.

10 martie 2011. Mai multe
gospod`rii din comunele Milcoiu ]i
D`nicei sunt în pericol de a fi înghi\ite
de p`mântul r`v`]it de alunec`ri.

Am surprins pân` aici doar 4 mo-
mente luate la întâmplare din puzderia
de evenimente dramatice ]i cu efecte
pe termen lung care, an de an, pun la
grea încercare locuitorii jude\ului
Vâlcea. Prevenirea acestora este
posibil` dac` autorit`\ile centrale ]i-ar
apleca pu\in urechea la semnalele din
Vâlcea ]i la cererile insistente de a se
interveni cu lucr`ri de îmbun`t`\iri
funciare. De fiecare dat`, r`spunsurile
de la Bucure]ti au fost rare ]i anemice
chiar dac` se ]tie ]i acolo c` procesele
de eroziuni ]i alunec`rile de teren
situeaz` jude\ul Vâlcea pe primul loc
în \ar` ]i c` aceste procese naturale s-
au acutizat în ultimii ani.

Era de a]teptat ca, din aceast`
toamn`, Vâlcea s` intre într-un program
amplu de lucr`ri care s` opreasc` feno-
menele de degradare a terenurilor,
lucr`ri de regularizare a scurgerilor de
pe versan\i, de stingere a forma\iunilor
toren\iale, precum ]i alte amenaj`ri de
îmbun`t`\iri funciare.

În locul programului atât de a]tep-
tat, ne-a parvenit Monitorul Oficial din

30 septembrie a.c. în care a fost publi-
cat` „Ordonan\a de Urgen\` a Guver-
nului nr. 82 privind unele m`suri de or-
ganizare a îmbun`t`\irilor funciare”.
Este un titlu în]el`tor, pentru c`, de
fapt, prin Ordonan\a respectiv` este
pus` pe butuci autoritatea desemnat` s`
se ocupe de organizarea sistemului
na\ional de iriga\ii, de deschiderea
unor mari ]antiere pentru lucr`ri hidro
]i pedo-ameliorative etc.

Este surprinz`toare ]i deosebit de
p`guboas` u]urin\a cu care Guvernul
renun\` la una dintre cele mai im-
portante regii na\ionale transformând-o
printr-o halucinant` Ordonan\` de Ur-
gen\` într-o modest` institu\ie public`
aruncat` în ograda Ministerului Agri-
culturii. Era sau nu era nevoie de Ad-
ministra\ia Na\ional` de Îmbun`t`\iri
Funciare în care 5.000 de angaja\i tre-
buia s` \in` în frâu gravele fenomene
erozionale, alunec`rile de teren ]i mai
ales s` pun` o dat` pe picioare sistemul
na\ional de iriga\ii? Prin OUG
82/30.09.2011, sunt arunca\i peste gard
3500 de angaja\i cu state vechi în
lucr`ri de îmbun`t`\iri funciare, fiind
men\inu\i doar 1500 cu care vor trebui
încropite 41 de filiale jude\ene plus
agen\ia na\ional` care le va coordona.

Prin desfiin\area Administra\iei
Na\ionale de Îmbun`t`\iri Funciare
problemele privind realizarea, între\i-
nerea, modernizarea ]i exploatarea di-
gurilor  de protec\ie împotriva inunda-
\iilor au fost pasate c`tre Ministerul
Mediului. Oare, s` nu se fi auzit la Pa-
latul Victoria c` foarte multe diguri
sunt deja expirate, c` toate digurile din
România trebuie ref`cute radical pen-
tru preluarea marilor debite a]a cum
acela]i Guvern a prev`zut în propria
Strategie de Management al Riscului
de Inunda\ii pe termen mediu ]i lung?

Nu o spunem noi, ci prelu`m din
studiile Ministerului Mediului care

avertiza înc` din 2008 c` 900.000 de
români tr`iesc în zone de mare risc la
inunda\ii ]i c` 88.000 de case pot fi
luate de ape la orice c`dere mai mare
de precipita\ii.

Decapitarea Administra\iei Na\io-
nale de Îmbun`t`\iri Funciare vine
dup` ce mai întâi a fost desfiin\at La-
boratorul de prognoze de lung` durat`
al ANM ]i într-un moment de intense
preocup`ri pentru finalizarea, pân` în
2013, a]a cum ne cere UE, a h`r\ilor de
inundabilitate ]i celor de risc.

La polul opus s-a a]ezat starea
grav` de lucruri din aceast` perioad`,
adic` seceta care scoate din nou la
lumin` situa\ia dezastruoas` a iriga\ii-
lor. Speciali]tii avertizeaz` deja c` lip-
sa prelungit` a ploilor va amâna
îns`mân\`rile de toamn` ]i c` aceast`
întârziere va fi fatal` viitoarelor

culturi.
Toate aceste m`suri negândite de-

monstreaz` c` nu avem politici a-
gricole coerente care s` nu ne duc`, a]a
cum se prognozeaz` în lume, în situa\ia
ca „mâncarea cea de toate zilele s`
devin` lux”. \`rile toate se agit`, numai
la noi Ministerul Agriculturii transmite
ve]ti lini]titoare precum c` este pre-
matur s` discut`m de recolte slabe ]i
despre criz` alimentar`. „România nu
va intra în criz` alimentar` – sus\ine
ministrul Valeriu Tab`r` – pentru c` are
poten\ial”. Da, are poten\ial, dar el
r`mâne neproductiv dac` nu este
valorificat prin politici coerente care,
am mai spus, lipsesc cu des`vâr]ire.

Dr. ing ION CÎLEA
Pre]edintele Consiliului 

Jude\ean Vâlcea 

Vineri 7 octombrie 2011

Anul V,
nr. 1303
0,25 €
1 RON

Mica Publicitate
[n paginile 6-7

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 

Furtuna de ]tiri

Lucr`torii vamali vâlceni au
descoperit 994 plicule\e de „nisip
decorativ” ]i „plante decorative”,
m`rfuri cu suspiciuni de produse cu
efect halucinogen, în valoare de
23.350 euro, introduse ilegal în
spa\iul comunitar, într-un magazin al
unei societ`\i comerciale cu sediul
în Râmnicu Vâlcea.

În data de 05.10.2011, lucr`torii

vamali din cadrul Direc\iei Jude\ene
pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale
Vâlcea, ac\ionând pe baza unui
profil de risc local, au efectuat un
control la o societate comercial` din
Râmnicu Valcea unde au descoperit
la comercializare 994 plicule\e de
„nisip decorativ” ]i „plante decorati-
ve”, m`rfuri cu suspiciuni de produ-
se cu efect halocinogen, pentru care
administratorul societ`\ii comerciale
a prezentat facturile de achizi\ie ale
acestora, cu provenien\` extracomu-
nitar` (Republica Seychelles), f`r` a
prezenta îns` declara\iile vamale de
import pentru indigenizarea m`rfuri-
lor.

Inspectorii vamali au solicitat
Laboratorului Vamal Central din
cadrul Autorit`\ii Na\ionale a V`mi-
lor s` efectueze analizele necesare în
vederea identificarii exacte a produ-
selor în cauz`.

Conform legisla\iei în vigoare,
autoritatea vamal` a re\inut, în ve-
derea confisc`rii, cele 994 plicule\e
de „nisip decorativ” ]i „plante deco-
rative”, în valoare de 23 350 euro ]i
a sanc\ionat societatea comercial` în
cauz` cu amend` în cuantum de 4
000 de lei, contraven\ie care a fost
achitat` pe loc.

Vame]ii vâlceni au confiscat „nisip
decorativ” ]i „plante decorative”,

în valoare de 23 350 euro

Av@nd [n vedere prognoza
meteo, [ncep@nd cu data de
10.10.2011 ]i pentru preg`tirea
sezonului de iarn` 2011 – 2012,
[n conformitate cu legea 325/
2006, „Legea Serviciului Public
de alimentare cu energie termi-
c`”, [ncep@nd cu data de
10.10.2011, se va efectua umple-
rea re\elelor termice distribu\ie a-
gent termic pentru [nc`lzire, pro-
bele de presiune ]i repara\ii nece-
sare la propriile re\ele c@t ]i a
celor din imobile, conform solici-
t`ri consumatori aronda\i.

Programul de umplere ]i efec-
tuarea probelor la rece se va des-
f`]ura [ntre orele 13.00 – 19.00,
astfel:

10.10.2011 - la imobilele afe-
rente PT43 Liceul Energetic
PT423, Bloc K, PT 8 Petri]or, PT
9 1 Mai I, PT6 Ostroveni, PT 26
Maternitate, PT 11 1 Mai I, PT 7
Lenin Sud, PT 38 Nord, PT18
Cozia.

11.10.2011 - la imobilele afe-
rente PT12 general Magheru, PT
ETA, PT7A, PT4 Ostroveni, PT5
Ostroveni, PT 35 Traian II, PT39
Nord 4,  CT5 Ostroveni, PT34
Traian 1.

12.10.2011 - la imobilele afe-
rente PT33 Timi], PT22 Filipin,
PT25 Libert`\ii, PT23 Cerna, PT
14 Z`voi, PT 41 Nord 2, PT 40
Nord I, PT 30 Grup }colar
Oltchim.

13.10.2011 - la imobilele afe-
rente PT32, PT13 Pia\`, PT CPL,
PT 36 Traian 3, PT 1 Ostroveni,
PT 37 Traian 4, PT 21 Arge], PT
2 Ostroveni, PT 3 Ostroveni, PT
19 Prefectur`.

Pe perioada 10.10.2011 - 16.-
10.2011, [n timpul efectu`rii pro-
belor la cald, se va livra energie
termic` [n regim f`r` plat` la to\i
consumatorii aronda]i la sistemul
de termoficare urban`, citirea in-
dexului pentru contorii de energie
termic`, index de pornire pen-
tru sezonul de [nc`lzire 2011/

2012, se va face [n data de 17,
respectiv 18.10.2011, [n ordinea
programului de umplere re\elele
de distribu\ie. 

{ncep@nd cu data de 17.10.-
2011, furnizarea energiei termice
se va face [n regim de plat`,
asocia\iile de proprietari ]i cei-
lal\i consumatori put@nd consu-
ma, sau nu, [n func\ie de propriul
program, permi\@nduli-se [nchi-
derea ]i deschiderea robine\ilor
de la contorii de [nc`lzire, de c`-
tre consumatori. 

To\i consumatorii racorda\i la
sistemul de termoficare urban` ]i
care desf`]oar` lucr`ri la instala-
\iile termice interioare, sunt ru-
ga\i s` ia toate m`surile de fina-
lizare a lucr`rilor, p@n` la data de
10.10.2011, [n cazuri excep\io-
nale, pentru finalizarea lucr`rilor
put@nd izola re\elele interioare de
la robine\ii contoarelor de energie
termic`, sau se pot adresa pentru
asigurarea condi\iilor de lucru la:

Dispeceratul de termoficare
urban` R@mnicu V@lcea, stra-
da Mihai  Viteazu nr. 43, telefon
0250/718092 sau la tel/fax
0250/718090 prin adres` scris`

Programul de umplere a re\e-
lelor, probele la rece ]i la cald
fiind comunicate prin mass-me-
dia ]i afi]ate la toate imobilele,
prin neluarea m`surilor de izolare
a re\elelor termice interioare, aco-
lo unde seet cazul, sau neanun\a-
rea [n vederea realiz`rii condi\ii-
lor tehnice de lucru, absolv` de
orice responsabilitate operatorul
sistemului, SC CET Govora SA,
pentru eventualele daune care se
vor putea produce 

Director general 
CET Govora 

Director termoficare urban`
Mihai B`lan

Ion Cocle\

De luni, CET Govora efectueaz`
umplerea re\elelor termice distribu\ie

agent termic pentru [nc`lzire

Ordonan\a care înr`ut`\e]te îmbun`t`\irile funciare

Compania Lidl România are deosebita pl`cere s` v` anun\e deschiderea primului magazin Lidl în Dr`g`]ani. V` invit`m vineri, 7
octombrie 2011 începând cu ora 11.00, s` ne vizita\i pentru a v` oferi în avanpremier` un tur de prezentare al magazinului situat în B-
dul Tudor Vladimirescu 354. Lidl este unul dintre cele mai mari lan\uri de magazine ce comercializeaz` produse alimentare din Europa.
Prezent în peste 20 de \`ri, Lidl de\ine o re\ea de peste 9 000 de magazine în care î]i desf`]oar` activitatea peste 170 000 de angaja\i.

Primul magazin LIDL din Dr`g`]ani

Ofert` de serviciu

S.C. MATDAN angajeaz` 
mecanici auto ]i ]oferi cu experien\` categoria D ]i D1.

Rug`m seriozitate.

Rela\ii la telefon: 0728/247498 sau 0732/161525


