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Fie ca bucuria Învierii Domnului 
să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea 
de a petrece aceste clipe magice alături de 
cei dragi. 

Hristos a înviat!”

1. Schema de plată unică pe suprafaţă 
(SAPS), definită prin art. 36, alin. (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 10 din OUG. 
3/2015, presupune acordarea unei plăți unice pe 
hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată 
total de producție, cuantumul calculându-se 
prin împărțirea plafonului anual alocat schemei 
la numărul total de hectare eligibile declarate la 
nivel național în anul respectiv, stabilită annual 
prin hotărâre de guvern. Pentru anul 2017, 
cuantumul plătii SAPS, a fost stabilit la nivelul 
sumei de 97,2452 euro/ha, în echivalent. 

2. Plata redistributivă, definită de art. 41, 
alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 
şiart.14 din OUG 3/2015. Plata redistributivă 
reprezintă o plată anuală destinată fermierilor 
care au dreptul la plata unică pe suprafață 
și se acordă gradual pentru primele 30 de 
hectare ale exploatației. Nu beneficiază de plata 
redistributivă fermierii care și-au fragmentat 
exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în 
scopul de a beneficia de plată redistributivă și 
nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul 
fragmentării respectivei fragmentări. Pentru 
anul 2017, cuantumul plăţii redistributive a fost 
stabilit la nivelul sumei de 5 euro/ha pentru 
exploataţiilecuprinse între 1 – 5 ha şi de 48,3251 
euro/ha, pentru cele cuprinse între 5,1 – 30 ha, în 
echivalent. 

3. Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă şi mediu (plata pentru inverzire 
sau ecologizare), definită de art. 43 alin. (1) din 
Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi art.17 din OUG. 3/2015. 
Fermierii care au dreptul la plata SAPS, aplică în 
mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile 
următoarele practici agricole benefice pentru 
climă și mediu: 

1. diversificarea culturilor; 

2. menţinerea pajiștilor permanente existente; 
3. prezenţa unei zone de interes ecologic pe 

suprafaţa agricolă (ZIE.). 
Pentru anul 2017, cuantumul plătii de 

înverzire sau ecologizare, a fost stabilit la nivelul 
sumei de 57,1745 euro/ha, în echivalent. 

4. Schema pentru tinerii fermieri, definită 

de art. 50 alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013 şi art. 
22 din OUG 3/2015. Schema pentru tinerii fermieri 
presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor 
fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafață 
și care: 

1. se stabilesc pentru prima dată într-o exploa-
taţie agricolă ca și conducători-şefi ai exploataţiei 
sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani 
anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul 
SAPS, 

2. au cel mult vârsta de 40 de ani în anul 
depunerii cererii.  Se acordă pentru o perioadă de 
maximum cinci ani din care se scade numărul de 
ani care au trecut între instalare și prima depunere 
a cererii pentru tineri fermieri. Cuantumul platii 
pe hectar se stabileste annual prin hotarare a 

Guvernului şi reprezintă 25% din cuantumul pe 
hectar al platii unice pe suprafata si se acorda 
pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de 
fermier. Pentru anul 2017, cuantumul plătii pentru 
tinerii fermieri a fost stabilit la nivelul sumei de 
24,3113 euro/ ha, în echivalent 

5. Schema simplificată pentru micii 
fermieri, înconformitate cu art. 61 alin. (1) si (2) din 
Reg. (UE) nr. 1307/2013, si art.26 din OUG 3/2015.
se include automat în schema simplificatăpentru 
micii fermieri, fermierul care depune o cerere 
unică de plată în anul 2017, este eligibil pentru 
SAPS și are dreptul la o plată anuală directă, in 
echivalent de maxim 1.250 euro, în funcție de 
suprafața și/sau numărul de animale eligibile pe 
care le deține în exploatație. 

Plata acordată înlocuiește valoarea totală a 
plăților care urmează să fie alocate fermierului în 
fiecare an, care includ SAPS, plata redistributivă, 
plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru 
tinerii fermieri și sprijinul cuplat. 

Accesarea schemei simplificate pentru micii 
fermieri s-a putut face numai în anul 2015, pentru 
o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea 
retragerii în oricare dintre următorii patru ani 
ulteriori anului depunerii cererii unice de plată. 

6. Sprijinul cuplat în sectorul vegetal - 
conform art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013, se acordă numai în acele 
sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri 
de agricultură sau anumite sectoare agricole 
care sunt deosebit de importante din motive 
economice, sociale sau de mediu sunt afectate de 
anumite dificultăţi (soia, lucernă, mazăre si fasole 
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boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei 
şi fibră, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de 
zahăr, tomate si castraveţi pentru industrializare 
cultivate în camp, legume cultivate în sere si solarii, 
cartofi timpurii, semitimpuri şi de vară, prune, 
mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre destinate 
industrializării pentru obţinerea de produse 
alimentare nonalcoolice. 

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii 
activi trebuie să îndeplinească condițiile generale 
de acordare a plăților la care se adaugă condiţiile 
specifice fiecărui tip de sprijin. 

Pentru culturile sau plantațiile care se 
înființează începand cu anul 2016, fermierii 
trebuie sa facă dovada ca utilizeaza samanta si 
material saditor certificate cu exceptia fermierilor 
participanti la schema simplificata pentru micii 
fermieri. Cuantumurile plafoanelor acestor 
scheme de plăţi sunt diferenţiate de la o cultură 
la alta si se plătesc din Fondul European pentru 
Garantare Agricolă (FEGA). 

7. Sprijin cuplat în sector zootehnic (SCZ), 

se acordă fermierilor activi, crescători de animale, 
din speciile bovine, ovine/caprine și crescătorilor 
de viermi de mătase, în funcţie de efectivul solicitat 
de beneficiar, din următoarele categorii: 

a) bivoliţe de lapte – 173,9233 euro/cap 
animal; 

b) ovine si caprine –25,0200 euro/cap animal; 
c) taurine din rase de carne şi metişii acestora– 

446,5667 euro/cap animal. 
d) vaci de lapte - 401,1809 euro/cap animal; 

e) viermi de mătase. 
Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT), în 

conformitate cu art. 37, alin.(1) şi (2) din Reg.(UE) 
nr. 1307/2013 şi art. 12 din OUG 3/2015, reprezintă 
plăţi suplimentare care se acordă fermierilor din 
sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat 
de plăți naționale directe complementare în anul 
2013.

 In sector vegetal, in campania 2017, ajutorul 
national tranzitoriu (ANT1) a fost stabilit la 16,0078 
euro/ha.

 In sector animalier, ajutoarele naţionale 
tranzitorii acordate crescătorilor de animale din 
speciile bovine şi ovine/caprine, înscrişi în evidenţa 
APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de 
criteriile de eligibilitate, pentru următoarele 
scheme în sector animalier: 

a) schema decuplată de producţie, specia 
bovine, în sectorul lapte – 22,1885 euro/to; 

b) schema decuplată de producţie, specia 
bovine, în sectorul carne – 86,3629/euro/cap; 

c) schema cuplată de producţie, speciile 
ovine/caprine - 5,2407 euro/cap.
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Pentru a nu vă pune în pericol familia 
și lo cuința, respectați următoarele reguli 
de siguranță:

•	Nu suprasolicitați rețeaua aelectrică 
prin folosirea simultană a mai multor 
aparate de mare putere;

•	Nu folosiți siguranțe fuzibile supradi-
mensionate prin înlocuirea cu liță a 
fuzibilului calibrat;

•	Nu utilizați aparatele electrice, 
cablurile, prizele și întrerupătoarele cu 
defecțiuni sau cu improvizații;

•	Nu lăsați nesupravegheate aparatele 
electrice în funcțiune, care pot aprinde 
materialele combustibile (fier de călcat, 
reșou, radiator și altele asemenea);

•	Nu utilizați reșourile, aparatele de 
călcat și aerotermele fără asigurarea 
măsurilor de izolare față de materialele 
și elementele combustibile din zona 
respectivă;

•	Nu amplasați cabluri electrice pe 
material combustibile;

•	Nu amplasați cabluriu electrice sub 
covoare sau machete. Călcând pee le se 
vor deteriora și vor genera scurtcircuit;

•	Nu lăsați copiii nesupravegheați sau 
blocați în locuință cu aparate electrice 
aflate în funcțiune;

•	Nu manevrați aparatele electrice cu 
mâinile ude și nu trageți direct de cablu 
pentru deconectarea lor;

•	Nu introduceți direct în priză 
conductorii fără ștecher

•	ATENȚIE: Lucrările de întreținere, 
revizii și reparații la instalațiile 

electrice se execute numai de către 
personal calificat și autorizat!

Inspector Dumitru Năstăsoiu

Evitați improvizațiile 
electrice și suprasolicitările 

instalațiilor electrice!
Prima compensatorie de agro-me-

diu şi climă este plătită anual, ca sumă 
fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o 
compensaţie pentru pierderile de venit 
şi costurile suplimentare suportate de 
către fermierii care încheie angajamen-
te voluntare pe care se angajează că le 
menţin pentru o perioadă de minimum 
5 ani de la data semnării acestora. 

Pachetul 1 -pajişti cu înaltă valoare 
naturală –142 euro/ha; 

Pachetul 2 -practici agricole tradiţi-
onale (poate fi aplicat doar adiţional, în 
combinaţie cu Pachetul 1) 

- varianta 2.1-lucrări manuale pe pa-
jişti permanente utilizate ca fâneţe - 100 
euro/ha; 

-varianta 2.2-lucrări cu utilaje 
uşoare pe pajişti permanente utiliza-
te ca fâneţe–21 euro/ha; 

Pachetul 3 –Pajişti importante 
pentru păsări; 

Varianta 3.1.1. Lucrari manuale pe 
pajisti pentru Crex crex –310 euro/ha; 

Varianta 3.1.2. Lucrari cu utilaje 
usoare pe pajisti pentru Crex crex 
–231 euro/ha; 

Varianta 3.2.1. Lucrari manuale pe 
pajisti pentru Lanius minor şi Falco 
vespertinus  –159 euro/ha; 

Varianta 3.2.2. Lucrari cu utilaje 
usoare pe pajisti pentru Lanius minor şi 
Falco vesp – 80 euro/ha; 

Pachetul 4 – Culturi verzi–128 euro/
ha/an; 

Pachetul 5 –Adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice –125 euro/ha/an; 

Pachetul 6.1. Lucrari manuale pe 
pajişti importante pentru fluturi –410 
euro/ha/an; 

Pachetul 6.2. Lucrari cu utilaje usoare 
pe pajişti importante pentru fluturi –331 
euro/ha/an; 

Pachetul 7 –Terenuri arabile impor-
tante ca zone de hrănire pentru gâsca cu 
gât roşu –250 euro/ha/an. 

Pachetul 8- Cresterea animalelor de 
fermă din rase locale în pericol de aban-
don 
l Ovine - 87 euro/cap; 
lCaprine - 40 euro/cap; 
l Bovine -200 euro/cap; 

l Ecvidee -200 euro/cap; 
l Porcine – 176 euro/cap; 
Pachetul 9 – Terenuri agricole impor-

tante ca zone de hranire pentru acvila 
tipatoare mica; 
l Subpachetul 9.1. – terenuri arabile 

- 200 euro/ha; 
l Subpachetul 9.2.1. – pajisti per-

manente, lucrari manuale - 269 euro/ha; 
l Subpachetul 9.2.2.- pajisti perma-

nente , lucrari ulilaje usoare – 190 euro/
ha; 

Pachetul 10–Refugii pe terenurile 
arabile pentru pasari comune, asociate 
terenuri agricole– 92 euro/ha; 

Pachetul 11- Terenuri agricole im-

portante pentru dropie (Otis tarda); 
11.1.1.- Conversia terenurilor arabile 

in pajisti - 255 euro/ha; 
11.1.2.- Zone de protectie pe teren 

arabil pentru dropie - 100 euro/ha; 
11.2.1.- Lucrari manuale pe pajisti, 

importante pentru dropie - 269 euro/ha; 
11.2.2.- Lucrari cu utilaje usoare, pe 

pajisti importante pentru dropie - 190 
euro/ha; 

11.2.3.- Lucrari cu utilaje grele, im-
portante pentru dropie - 169 euro/ha; 

B. Măsura 11–Agricultură eco-
logică devine măsură de sine stă-
tătoare, în locul Pachetului 5 din 
cadrul fostei Măsuri 214 (cf. art. 29 
din Reg. CE nr. 1305/2013) 

Submăsura 11.1 -Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură 
ecologică: 

Pachetul 1 – Culturi agricole pe te-
renuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) 
–293 euro/ha/an; 

Pachetul 2 –Legume –500 euro/ha/
an; 

Pachetul 3 –Livezi –620 euro/ha/an; 
Pachetul 4–Vii –530 euro/ha/an; 
Pachetul 5 –Plante medicinale şi aro-

matice -365 euro/ha/an. 
Pachetul 6.1.– Pajişti permanente 

aflate în conversie la agricultura ecologi-
că – 143 euro/ha; 

Pachetul 6.1.– Pajişti permanente 
aflate în conversie la agricultura ecologi-
că – 143 euro/ha 

Submăsura 11.2–Sprijin pentru 
menţinerea practicilor de agricul-
tură ecologică: 

Pachetul 1 –Culturi agricole pe 
terenuri arabile (inclusiv plante de 
nutreţ)- 218 euro/ha/an; 

Pachetul 2 - Legume certificate 
ecologic - 431 euro/ha/an; 

Pachetul 3 –Livezi certificate 
ecologic –442 euro/ha/an; 

Pachetul 4-Vii certificate ecolo-
gic –479 euro/ha/an; 

Pachetul 5- Plante medicinale şi 
aromatice certificate ecologic – 350 
euro/ha/an; 

Pachetul 6.1- Pajişti permanente 
certificate ecologic – 129 euro/ha/an; 

Pachetul 6.2- Pajişti permanente, 
certificate ecologic, cu agro-mediu – 73 
euro/ha; 

C. Măsura 13 –Plăţi pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice(cf. art 31, 32 din Reg. CE 
nr. 1305/2013) 

Submăsura: 13.1-Plăţi compensa-
torii în zona montană – 97 euro/ha; 

Submăsura: 13.2 -Plăţi compensa-
torii pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative – 
62 euro/ha; 

Submăsura: 13.3-Plăţi compensatorii 
pentru zone care se confruntă cu con-
strângeri specifice –75 euro/ha.

  Inspector Oana Laura Dudescu

Măsura 10 –Agromediu şi climă (fosta Măsură 
214) (cf. art. 28 din Reg. CE nr. 1305/2013) 
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Salubrizarea, prin definiție, este o activitate 
necesară și utilă menită să contribuie la curățenia 
și igienizarea locurilor din spațiul unei comunități 
la nivel local, țară, glas pământesc.

În România, necesitatea organizării și 
funcționării acestei activități a fost impusă prin 
luarea unor măsuri, emiterea și adoptarea unor 
acte normative (legi, hotărâri și ordonanțe de 
govern pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciilor publice de 
salubrizare).

Și la nivelul comunei Bălești, în baza acestor 
acte normative, demersurile pentru organizarea 
activității de salubrizare a fost luată încă din anul 
2003 prin adoptarea H.C.L. nr.1.

Prin H.C.L. nr.20/30.07.2004 s-a aprobat 
înființarea Serviciului Public de Salubrizare al 
comunei Bălești subordonat Consiliului 
Local al comunei Bălești și primarului, 
începând cu data de 01.09.2004. Printre 
altele, se prevede, în hotărârea sus amintită, 
că activitatea Serviciului de Salubrizare 
presupune efectuarea operațiunilor 
de colectare, transport și depozitarea 
deșeurilor menajere de la toți cetățenii 
comunei Bălești.

Finanțarea cheltuielilor cuvenite, 
de capital și de personal (cheltuieli cu 
carburanți, piese de schimb, salarii, etc.) se 
asigură din veniturile proprii ale Serviciului 
Public de Salubrizare, care reprezintă 
contravaloarea serviciilor prestate. Pe 
înțelesul tuturor cetățenilor, asta înseamnă 
că pentru ridicarea gunoiului menajer de 
la fiecare gospodărie, aceștia trebuie să 
plătească.

La început, la vremea aceea (anul 2004), prin 
H.C.L. nr.33/2004 s-a stabilit suma de 30.000 lei 
(actualmente 3 lei) pe lună gospodărie – taxă 
obligatorie pentru toți cetățenii.

Trebuie menționat și de știut pentru cetățenii 
care încă nu cunosc un lucru, anume că toate 
hotărârile Consiliului Local adoptate în acea 
perioadă au fost aduse la cunoștința publicului 
prin afișare la sediul Consiliului Local  și punctele 
aglomerate din comună și pe viitor aceste hotărâri 
se publică și în ziarul local ”Monitorul de Bălești”, 
site-ul primăriei comunei. Deci, orice hotărâre a 
Consiliului Local nu se comunică fiecărui cetățean 
în parte prin adrese scrise.

De atunci, în timp, lucrurile au evoluat, 
s-a schimbat denumirea Serviciului Public 
de Salubrizare în Direcția de Utilități Publice, 
modificări făcându-se și în privința taxelor de 
salubrizare.

Între timp s-a diversificat și domeniul de 
activitate al acestora, în sensul că prestează 
și alte servicii în afară de salubrizare și anume 
lucrări și servicii pentru Primăria Bălești pe bază 
de comenzi precum și pentru persoane fizice și 
juridice, captarea, tratarea și distribuția apei.

Fac mențiunea că în acest articol am să fac 
referire numai la activitatea de salubrizare, pentru 
că aici am fost totdeauana și sunt încă greutăți în 
încasarea contravalorii serviciilor de salubrizare 
prestate, datorate unor cetățeni ”răi platnici” cu 
restanțe foarte mari sau cei care plătesc, când și 
când.

În anul 2010, s-a aprobat, prin H.C.L. 
nr.65/30.07.2010, înființarea Societății Comer ciale 
UTIL LOCAL S.R.L. prin reorganizarea Direcției de 
Utilități Publi ce din subordinea Consiliului Local, 
având ca asociat unic Comuna Bălești reprezentată 
prin Consiliul Local Bălești când s-a trecut și la 

sistemul încheierii contractelor de salubrizare cu 
cetățenii. La articolele 5 și 6 din această hotărâre 
se arată: 

-	 S.C. UTIL LOCAL S.R.L. este succesorul 
universal al Direcției de Utilități Publice Bălești și 
continua derularea tuturor contractelor și litigiilor 
acesteia, având calitatea de creditor sau debitor 
după caz, precum și calitatea procesuală activă 
sau pasivă, după caz. 

-	 S.C. UTIL LOCAL S.R.L. preia toate 
drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile 
juridice ale Direcției de Utilități Publice Bălești 
cu terții, inclusiv cele decurgând din raporturile 
juridice fiscale, în măsura în care până la data 
preluării acestora, potrivit reglementărilor legale 
sau contractuale, acestea nu se sting.  

Deci, pentru lămurirea tuturor cetățenilor, 

mai ales a celor rău platnici care au trimis petiții 
(reclamații) pe la diferite instituții (Prefectura, 
inclusiv Președinția României) sau motivări la 
instanțele de judecată precum că ei au încheiat 
contract de salubrizare din anii 2010, 2011, 2012 
și de ce trebuie să plătească și din anii anteriori? 
Răspunsul îl găsesc în cele scrise mai sus, conform 
art.5 și art.6 din hotărâre.

Până la trecerea la sistemul contractual, 
contravaloarea prestării serviciului de salubrizare 
s-a încasat ca taxă de salubrizare, obligatorie pentru 
toți cetățenii comunei, iar odată cu încheierea 
contractelor, conform clauzelor contractuale.

Dacă până la încheierea contractului figurează 
cu restanță (debit) de plată pe Direcția de Utilități 
Publice, să zicem 300 lei, automat această sumă 
este preluată de către S.C. UTIL LOCAL S.R.L. și 
trebuie plătită de respectivul.

Începând cu data de 01.09.2011 conform H.C.L. 
nr.83/29.07.2011 s-a trecut la stabilirea tarifului pe 
persoană astfel:

Art.1. Stabilește tariful de 2,0 lei/persoană 
fizică/lună la care se adaugă 

T.V.A. în cazul în care prestarea serviciului de 
salubrizare se face pe bază de contract. 

Pentru persoanele fizice care nu au încheiat 
contract cu S.C. UTIL LOCAL 

Bălești, se stabilește o taxă specială de 2,50 lei/
persoană/lună. Debitele persoanelor fizice fără 
contract au fost și sunt înregistrate pentru încasare 
la Compartimentul taxe locale din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Bălești.

Începutul a fost greu. Îmi amintesc, în urmă 
cu aproape 14 ani, cu un caiet în mână și un 
chitanțier, am plecat prin satele comunei Bălești, 
strigând pe la fiecare poartă, să cunosc oamenii, 
să fac o situație cu gospodăriile, cu casele locuite 
care produc și dau gunoiul menajer.

Imagini deplorabile erau cu fel de fel de 
resturi menajere, sticle și diferite obiecte aruncate 
pe șanțuri pe marginea drumurilor și apelor, în 
orice alte locuri pe unde apucau. Din păcate și în 
prezent, necugetarea unora și lipsa de educația îi 
determină să arunce unde le vine lor bine, tot felul 
de gunoaie.

Măi fraților, dacă tot vine mijloc de transport 
să vă ridice gunoaiele de ce faceți așa ceva?

A trebuit să luptăm să schimbăm mentalitatea 
omului să nu mai facă așa ceva, să le arătăm 
beneficiile pe care le au în sensul că săptămânal 
vine mijloc de transport să le ridice gunoiul și 
pentru care trebuie să plătească. Aici era ”buba” că 
trebuie să și plătească.

Este adevărat că o bună parte dintre cetățeni 
au înțeles și salutat activitatea de salubrizare și 

plateau iar alții în proporție destul de 
mare dădeau saci cu gunoi, săptămânal, 
dar nu plateau.

Pe bună dreptate îmi spuneau 
cetățenii, când mergeam în teren să 
încasez banii (aproape lunar) sau sesizau 
verbal la biroul nostru, că vecini de-ai lor 
dau gunoi dar nu plătesc, ”de ce eu plătesc 
și ăia nu?” și ”de ce nu luați măsuri ?”. A 
fost necesar să se impună diferite măsuri 
pentru a-i determina și pe aceștia să se 
achite de obligații. Era condiționată orice 
aprobare a vreunei solicitări din partea 
cetățenilor la primărie, de achitarea 
datoriilor și la salubrizare.

Mi se pare normal, adică tu vii la 
primărie să te ajute la tot felul de solicitări, 
ajutoare, dar nu te achiți de obligațiile 
tale față de aceasta. În societate, dacă 

primești trebuie să și dai.
S-au înființat popriri pe salarii, pensii, etc. În 

cursul anilor 2015, 2016, au fost pe rolul instanțelor 
de judecată din Tg-Jiu, un număr de 70 dosare 
ale unor persoane de pe raza comunei Bălești 
trimise în judecată pentru recuperarea debitelor 
la salubrizare și apă, toate câștigate de către S.C. 
UTIL LOCAL S.R.L.

Activitatea de salubrizare s-a îmbunătățit 
mult în ultimii ani, în special prin dotarea cu două 
autogunoiere și pubele date în custodie fiecărei 
gospodării de pe raza comunei Bălești. Zilnic, se 
ridică tone de gunoi și alte materiale.

Trebuie să fim cu toții conștienți de munca 
depusă de doi muncitori pe mașină care, pe 
frig, zăpadă, ploaie, căldură sufocantă, inhalând 
mirosul insuportabil, uneori, al gunoiului iar unii 
nu vor să plătească 2 lei/persoană/lună + TVA = 
2,38 lei.

Dau un exemplu: pentru un fumător reprezintă 
3 țigări pe lună, ”ATÂT! 3 ȚIGĂRI PE LUNĂ”. Renunțați 
la 3 țigări pe lună și plătiți-vă datoria, pentru că este 
obligația dumneavoastră prevăzută în contract.

Să nu mai vorbim că sunteți mulți care primiți 
sprijin și ajutoare sociale de la primărie și folosiți 
acești bani și pentru țigări, cafea, bere, dar nu vreți 
să plătiți munca depusă de salariații care vin să 
vă ia gunoaiele de acasă. Sincer, mi-ar fi jenă să 
dau ochii cu primarul și ceilalți reprezentanți ai 
administrației publice locale.

Cetățeni! Numai cu ajutorul dumnea-
voastră, Primăria Bălești, Consiliul Local Bălești, 
prin societatea care asigură salu brizarea pot să 
mențină o comună curată.

A venit primăvara, totul înverzește, înflorește, 
bucurați-vă de priveliștea aceasta frumoasă cu aer 

  Gheorghe Giurma

SALUBRIZAREA COMUNEI BĂLEȘTI – O ACTIVITATE CE A STAT ȘI 
STĂ PERMANENT ÎN ATENȚIA PRIMARULUI ȘI CONSILIULUI LOCAL 

– LA APROAPE 14 ANI DE ACTIVITATE
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 ' Urmare din pag a III-a
curat și miros de flori. Nu vi se pare că în drumul 
dumneavoastră unde întâlniți gunoaie aruncate, 
simțiți o tristețe și parcă nu totul mai este atât de 
frumos? Nu mai aruncați pe oriunde gunoaie și tot 
felul de material. De ce? Pentru că în fiecare zi de joi 
vi se ridică și alte asemenea materiale.

Și aici aș avea ceva de spus. Prea de tot!! Se scot 
la poartă fel de fel de resturi și material și în cantități 
mari. Or, resturile din tăieri de pomi, viță de vie, 
flori, etc., chiar am uitat să le punem în grădină și 
după ce se usucă un pic, să le ardem?

Nu credeți că e prea mult? Enorm de mult 

pentru 2,38 lei/persoană/lună. 
Este multă disponibilitate, înțelegere și sprijin 

din partea primăriei, dar, așa cum ziceam parcă e 
prea de tot. Hai să ne facem un proces de conștiință 
și să ne limităm. Poate că am fost un pic cam dur la 
adresa celor care nu plătesc care cred ”că fentează” 
dar asta-i realitatea. 

Luați măsuri și plătiți-vă restanțele și lunar 
facturile, pentru că tot lunar se plătesc salarii către 
salariații societății de salubrizare, carburanți, piese 
de schimb, reparații, obligații către bugetul de stat 
și asigurări sociale, contribuții către autorități ale 
statului și alte obligații.

Sunt contracte încheiate între dumneavoastră 
și societatea de salubrizare S.C. UTIL LOCAL S.R.L. 
– ”contractul legal încheiat între două părți are 
putere de lege”. Să nu mai fie nevoie să se apeleze 
la instanțele de judecată, pentru că, nerespectând 
acea clauză contractuală de a plăti facture, ce 
reprezintă contravaloarea serviciilor de salubrizare 
prestate, veți pierde.

Fac o propunere domnului primar, Consiliului 
Local Bălești, în ziarul local ”Monitorul de Bălești”, 
lunar, să se dea nume atât cu cei care sunt codași și 
în a se achita de obligații de plată la societatea de 
salubrizare și de ce nu și de fruntași. 

Salubrizarea comunei Bălești – o activitate ce a stat și 
stă permanent în atenția primarului și consiliului local – la 

aproape 14 ani de activitate

Consiliul local al comunei Băleşti, întrunit în 
şedinţă ordinară publică la data de 30.03.2018, 
a aprobat  Programul de activitate pe trimestrul 
II/2018. Acest program este structurat pe două 
capitole :

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

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

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

I. 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-administrativă a comunei;

2. Urmărirea încheierii procesului-verbal de 
recepție privind lucrările la investiţiile: alimentare 
cu apă satele Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, 
Tălpăşeşti şi Rasova şi demarării lucrarilor la 
canalizarea satului Ceauru în vederea încadrării în 
graficele şi termenele prevăzute prin documentaţia 
de execuţie;

3. Urmarirea încheierii procesului-verbal 
de recepție privind lucrările la investiția asfaltare, 
canalizare, alimentare cu apă sat Voinigesti;

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

5. Urmarire realizare defrisare arboret DN 
Crihala-Tamasesti-Talpasesti-Stolojani ;

6. Urmărirea permanentă a respectării pre-
vederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
şi executarea lucrărilor de construţii şi unele 
măsuri pentru realizarea 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;

7. Eliberarea, cu respectarea prevederilor 
le  gale în vigoare, a certificatelor de urbanism şi 
a autorizaţiilor pentru racordarea gospodăriilor 
populaţiei la instalaţia de aducţiune a gazelor 
naturale şi la sistemul centralizat de alimentare cu 
apă;

8. 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;

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

10.  Continuarea completării registrelor 
agri  cole, cu datele reieşite din recensământul 
general agricol şi ţinerea 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, continuarea încheierii 
partidelor pe fiecare deţinător de teren agricol şi 
întocmirea documentaţiilor în vederea emiterii 

titlurilor de proprietate cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare şi a Ordinului Prefectului;

11.  Urmarirea noilor proiecte aflate in stadiul 
de licitatie sau proiectare/executie, respectiv: 
executare canalizare, linia a II-a Gurguleu, extindere 
canalizare Peco Stralis - drum Rasova, reabilitare, 
modernizare si dotare gradinita Cornesti, infiintare 
retea de canalizare si statie de epurare apa in satele 
Cornesti, Gavanesti, Stolojani, Talpasesti, DN67, 
Tamasesti, pod Jales, iluminat stramutati, extindere 
retea alimentare gaze naturale in sat Cornesti, 
infiintare Centru social de zi , sat Cornesti.

B) În domeniul activităţii cultural – educative
1. Organizarea de activităţi culturale în cadrul 

Căminului cultural Băleşti şi a filialelor Rasova şi 
Stolojani, urmate de recenzii de cărţi, discotecă şi 
hore populare;

2. 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

1. Pregătirea şi organizarea şedinţelor Con-
siliului Local cu respectarea prevederilor Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, re-
publicată, cu completările şi modificările ulterioare 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local;

2. Ţinerea şedinţelor comisiilor de specialitate, 
înaintea şedinţelor Consiliului Local, pentru întoc-
mirea rapoartelor de avizare a proiectelor de 
hotărâri ce urmează a fi supuse, analizei, dezbaterii 
şi adoptării;

3. Întâlnirea consilierilor, conform repartizării, 
cu cetăţenii comunei pe sate şi informarea tri-
mestrială a Consiliului Local cu problemele ridicate 
şi urmează a fi soluţionate cu sprijinul executivului.

II. GRAFICUL DE ŞEDINŢE
27.04.2018
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proce-

sului-verbal al şedinţei ordinare publice din data de 
30.03.2018;

2. Proiect de hotarare privind darea in 
exploatare catre SC UTIL LOCAL SRL BALESTI a 
sistemului de alimentare cu apa al vetrei de sat 
Cornesti, sat nou. 

3. Proiect de hotarare privind apro barea ma-
surilor pentru diminuarea potentialelor efecte nega-
tive ale fenomenului de seceta si ale fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase ce se pot produce, 
alternativ perioadelor de seceta, pe teritoriul 
comunei Balesti, judetul Gorj, in vara anului 2018.

25.05.2018
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pro-

cesului-verbal al şedinţei ordinare publice din 
27.04.2018

2. Proiect de hotarare privind aprobarea 
Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere 
si realizarea Bugetului SC UTIL LOCAL SRL BALESTI 
pe anul 2017;

3. Informare: activitatea desfasurata la 
comparti mentul urbanism, amenajarea teritoriului.

29.06.2018
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

procesului-verbal al şedinţei ordinare publice din 
25.05.2018;

2. Alegerea preşedintelui de şedinţă pe 
trimestrul I/2016;

3. Stabilirea principalelor probleme pentru 
Programul de activitate al Consiliului Local pe 
trimestrul III/2018.

  Secretarul comunei Bălești, 
  Jr. Constantin-Cristi Baldovin

PROGRAM DE  ACTIVITATE
al Consiliului Local Băleşti, judeţul Gorj, pe trimestrul II/2018
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Introducere. 
Tuberculoza (TBC) este una din cele mai 

vechi boli cunoscute de umanitate și datează 
de pe vremea Egiptului antic. De-a lungul 
istoriei, s-a situate printer epidemiile cele mai 
mortale. Până la această data, tuberculoza a 
ucis aproape 3 milioane de persoane annual, 
incluzând mai mulți adulți decât SIDA, malaria 
și bolile tropicale la un loc. Lucrurile vor 
continua să se înrăutățească, până când lumea 
va folosi mai bine mijloacele de care dispune, 
pentru a lupta împotriva acestei epidemii.

Recent, ni s-a ivit posibilitatea de a lupta 
împotriva acestei vechi terori . Din 1944 s-au 
descoperit cinci medicamente eficiente 
împotriva tuberculozei. În 1977, noi stragetii 
de control puse în practică în Tanzania, au 
dovedit că era posibil să lupți împotriva acestei 
boli în țările sărace. Iar în anul 1993, OMS a 
declarant stare globală de urgență împotriva 
tuberculozei, stabilind un efort concertat 
pentru a mobiliza toate resursele și a lupta 
împotriva agravării epidemiei.

Ce este tuberculoza?
Tuberculoza este o boală mortal cauzată 

de infecția cu Mycobacterium tuberculosis 
(bacilul Koch). Ea atacă de obicei plămânii, 
cauzând o stare cunoscută sub numele de 
tuberculoză pulmonară. Celulele sistemului 
imunitar se luptă și ele, dar de obicei nu pot 
omorî toți germenii. Bacilii produc caverne 
în plămâni. Tuberculoza poate afecta și șira 
spinării, șoldurile, ganglionii limfatici, practice, 
orice părți ale corpului. 

Cum se transmite tuberculoza?

Tuberculoza este răspândită de oameni, 
nu de insect, de apă sau de produsele de 
sânge. Ca o răceală comună – deci, nu ca 
SIDA – tuberculoza se transmite prin aer sau 
printr-un relative accidental. Orice persoană 
care suferă de tuberculoză pulmonară poate 
transmite boala. Când aceste persoane tușesc, 
strănută, vorbesc, cântă sau scuipă, bacilii de 
tuberculoză din plămânii lor sunt eliminați în 
aer, unde pot rămâne ore întregi.

Cum mă pot îmbolnăvi de tuberculoză?
Te poți îmbolnăvi când respiri/inspiri 

germeni de tuberculoză, pe care altcineva care 
este deja bolnav, i-a eliminat prin tuse în aer. 
O singură respirație, a unui singur germen de 
tuberculoză te poate infect ape viață, deși, de 

obicei, e nevoie de o expunere mai 
prelungită. Membrii familiei, colegii 
și prietenii cuiva care este bolnav 
de tuberculoză sunt la mare risc de 
a fi infectați. O treime din populația 
lumii – 1,9 miliarde de persoane – 
este infectată (în mod current) cu 
germenii tuberculozei. În fiecare 
secundă din zi, o altă persoană este 
infectată cu bacilulu TBC.

Simptomele tuberculozei. 
Simptomele îmbolnăvirii 

de tuberculoză include: tusea, 
pierderea în greutate, dureri de 
piept, febră și transpirații nocturne. 
Tusea poate dura săptămâni și poate produce 
sputa cu sânge. Netratați, 50% din pacienți 
vor muri în cinci ani și mulți alții vor fi slăbiți 
în mod grav. Dacă credeți că aveți tuberculoză, 
duceți-vă imediat la doctorul dvs. sau la cel 
mai apropiat serviciu de sănătate. Tuberculoza 
este mortal … dar poate fi vindecată.

Testarea infecției cu bacilul TBC
Pentru a confirma dacă ai tuberculoză 

pulmonară active, sputa – mucusul după ce 
ai tușit – ar trebui examinat la microscop cel 
puțin de trei ori. Dacă aceasta conține bacilli 
TBC, înseamnă că ești bolnav și infecțios, 
sau ”sputa pozitivă”. Dacă acest test nu este 
concludent, se poate lua o cultură, sau se 
poate face o radiografie, pentru a determina 
dacă există caverne mici, lichide sau umbre în 
plămâni care să indice existența tuberculozei.

Un cocktail de medicamente.
Dacă ești bolnav de tuberculoză, 

și se va cere să iei o combinație 
de patru medicamente diferite. 
Acest process este cunoscut și 
sub numele de chimioterapie de 
scurtă durată. De obicei, aceste 
medicamente sunt capsule sau 
tablete de izoniazidă, rifampicină, 
pirazinamidă și etambutol. În unele 
cazuri, în loc de etambutol se fac 
injecții cu sptreptomicină. După 
două luni cu acest tratament, sputa 
îți va fi din nou analizată. Dacă 
boala se ameliorează, vei primi mai 
puține pastile, pentru cele patru 
până la șase luni de tratament pe 
care le mai ai.

Pentru că tratamentul contra 
tuberculozei ia mult timp, de 

obicei nu este nevoie de spitalizare. Mai 
curând, cel care se ocupă să supravegheze că 
îți iei medicamentele, va stabili o oră, pentru a 
vedea că le iei, ca nu cumva să le uiți. Această 
strategie de a vindeca tuberculoza, cunoscută 
sub numele de CSDSO sau Chimioterapie de 
Scurtă Durată sub Strictă Observare, este 
recomandată de Organizația Mondială a 
Sănătății.

Ia-ți toate medicamentele. 
Dacă iei toate medicamentele, așa cum 

și se prescrie, ai mai mult de 95% șanse de a 
te vindeca. Este foarte important să iei toate 
medicamentele, regulat. Chiar dacă o să începi 
să te simți mai bine și dacă simptomele vor 
dispare după câteva săptămâni, nu te opri să iei 

pastilele! Mulți dintre bacilii tuberculozei încă 
mai rezistă în plămâni. Acești supraviețuitori 
vor fi cei mai puternici și mai periculoși bacilli. 
Ei se vor înmulți repede și vor crea alți bacilli 
rezistenți, dacă, le dați ocazia.

Dacă nu-ți iei medicamentele. 
Dacă nu iei medicamentele cu regularitate, 

va fi mai greu să distrugi bacilii din plămâni. 
Mai mult decât probabil, că te vei îmbolnăvi 
din nou, numai că de data asta medicamentele 
pe care le-ai folosit înainte s-ar putea să nu 
mai aibă effect. De asemenea, este posibil să 
trasmiți la membrii familiei, prieteni și colegi 
o formă mai puternică și mai puțin curabilă 
– cunoscută sub numele de tuberculoză 
rezistentă la medicamente.

Cum să te aperi singur împotriva 
tuberculozei.

Dacă nu vrei să te izolezi de orice contact 
uman, există câteva măsuri practice pe care le 
poți lua, pentru a preveni infecția cu bacilul 
tuberculozei. Totuși, sunt multe lucruri pe care 
cei care lucrează în domeniul sănătății le pot 
face, pentru a opri epidemia. Este în interesul 
fiecăruia să ne asigurăm, că cei care sunt 
bolnavi de tuberculoză sunt tratați. Cel mai 
bun mod pentru a preveni răspândirea bolii 
este îngrijirea pacienților bolnavi.

Cum să câștigi războiul împotriva tuber-
culozei.

Strategiile de luptă propuse de 
Organizația Mondială a Sănătății împotriva 
tuberculozei sunt simple. Este nevoie de mai 
multe programe, mai eficiente, în mai multe 
părți ale lumii. Aceste programe acordă un 
tratament strict și supravegheat pacienților 
pe termen scurt CSDSO. Cu alte cuvinte, 
specialiștii din domeniul sănătății urmăresc 
cum pacienții urmează un tratament cu o 
combinație standard de medicamente. Dacă 
toți cei care se îmbolnăvesc de tuberculoză, 
în fiecare an, urmează tratamentul CSDSO, 
aproape 30 milioane de vieți ar putea fi 
salvate în următoarea decadă, iar 300 milioane 
de noi infecții pot fi prevenite. Tratarea 
pacienților, care au tuberculoză, cu CSDSO, 
este singurul mod efficient de a preveni, ca o 
epidemie globală a tuberculozei rezistente la 
medicamente să apară în secolul viitor.

Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu
Asistent medical comunitar, Ionelia Enea

Asistent medical comunitar, Monica Homescu
 Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi

Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI!
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În primăvara anului 1880, preotul bisericii cu hramul 
Sfântul Ioan Zlataust sau Sfântul Ioan Gură de Aur din satul 
Găvănești ce ținea de comuna Cornești, Ion Davițoiu s-a 
transferat la biserica din Brădiceni iar în locul său, locuitorii 
acestui sat, au solicitat printr-o petiție adresată Protoieriei 
Județului Gorj, ca la biserica rămasă vacantă de preot să fie 
hirotonisit seminaristul Constantin Udriștoiu din comuna 
Bălești, căsătorit în satul Găvănești. Acesta era născut în 
satul Rasova în anul 1859, fiind fiul lui Udriștoiu Tănasie 
și Maria și s-a căsătorit la data de 11 noiembrie 1879 cu 
Găvan Rucsanda, născută în anul 1863 în comuna Cornești, 
fiica lui Găvan Fera și Maria. Din păcate, în toamna 
anului 1880, proaspătul preot Constantin Udriștoiu își află 
sfârșitul și astfel biserica din satul Găvănești rămâne tot 
vacantă. Văzându-se iarăși lipsiți de preot, locuitorii satului 
Găvănești au făcut din nou solicitare protoieriei județului 
pentru al hirotonisi preot pe proaspătul seminarist Grigore 
Cornescu, care a fost imediat numit.

În toamna anului 1884, preotului Grigore Cor nescu 
decedându-i soția, acesta a cerut să fie transferat la biserica 
din satul Tălpășești, unde avea și domiciliul iar în locul său 
locuitorii satului Găvănești au solicitat protoieriei să fie 
transferat preotul Iacob Bărbulescu, care la data respectivă 
se găsea fără parohie deoarece fusese hirotonit la biserica 
din satul Dâmbova comuna Cârbești de unde a venit ca 
preot ajutător la bisericile din satul Stolojani însă datorită 
unor neînțelegeri dintre el și preotul Ion Bălan a fost nevoit 
să renunțe la serviciu, devenind astfel preot la biserica 
satului Găvănești.

Rezolvând problema referitoare la numirea unui preot 
care să oficieze cele religioase la biserica din satul lor, 
locuitorii din Găvănești, văzând starea deplorabilă în care 
se găsea biserica lor, au solicitat Protoieriei Județului Gorj 
printr-o cerere înregistrată sub numărul 36 din 31 ianuarie 
1884 să primească acceptul pentru a putea să își reclădească 
o nouă biserică tot din lemn dar pe temelie de piatră.  

”Subsemnatu avându biserica cu patronajul sft. Ion 
Gură de auru din cătuna Găvănești comuna Cornești 
plasa Ocolului județu Gorjiu de lemn veiche descoperită și 
lemnele fundamentului putrede, cu adjutorul lui Dumnezeu 
ne-am hotărâtu a o preface din nou totu de lemn puind-o 
pe temelie de zid tencuind-o și zugrăvind-o pentru care 
și pregătindu-ne de tote din material pentru că o vom 
termina și întru sine cu tote cele necesare pe viitor, venim 
prin aciastă în asigurare a nostra răspundere pe onorabila 
dregătorie bisericești competinte pe care le și rugăm ca în 
baza acestei cereri să ne dea cuvenita voe a puteao reface 
aciasta biserică la care de nu se va face e în posibilitate de 
a se mai putea sevârși sfântul Dumnezeescul serviciu.

Devotați sfinții sale părintelui Protoiereu al Jud. 
Gorjiu.”

Au semnat această petiție foarte mulți locuitori printre 
care: Constantin Popescu, Constantin Șcheau, Matei 
Șcheau, Constantin C. Rățoi, Ion D. Grama, Barbu Ion 
Șcheau, Constantin N. Găvan, Pătru Al. Busuioc, Alexandru 
Gg. Șcheau, Gheorghe Lazăr Găvan, Pătru D. Șcheau, 
Gheorghe M. Grama, Alexandru Grama, Constantin Gg. 
Găvan, Ioan M. Filipoiu, Ghiță B. Găvan, Ion D. Giugelea 
și alții.

La 11 februarie 1884, Iosif, Episcopul Eparhiei 
Râmnicul Noul Severin prin adresa nr. 271 dă ”canonica 

voe și bine cuvântare pentru refacerea bisericii Sf. Ioan 
Gură de aur din cătunul Găvănești com. Cornești.

Întru cât privește pământul legiuit unei biserici dupe 
legea rurală, să se oblige enoriașii a plăti pământul în 
bani.

Iar după terminarea lucrării ne vei raporta.”
Au primit astfel acceptul cu mențiunea că deoarece 

această biserică nu a fost împroprietărită în anul 1864 cu 
cele 17 pogoane de teren atribuite prin legea de reformă 
agrară, locuitorii de aici nefiind supuși exproprierii și deci 
neexistând teren pentru împroprietărire, urma ca aceștia să 
suporte cheltuielile necesare reconstruirii bisericii dar și 
întreținerii acesteia precum și a preotului care slujea aici.

În ziua de 18 mai 1887, bisericile din comuna Cornești 
au fost inspectate de către protoereul Ștefan Nicolaescu 
acesta consemnând următoarele date referitoare la biserica 

din cătunul Găvănești unde ...”servește un singur preot 
Iacob Bărbulescu în etate de 30 ani chirotonisit în anul 
1880  martie 29 pentru biserica Sf. Dimitru din comuna 
Cârbești – Dâmbova plasa Ocolu diploma n. 3071 din 1881 
august și transferat definitiv aici cu ordinele chiriarchale 
n. 490 și 600 din 1884 aprilie 3 cu cursul seminarului de 
grad I din Râmnicu Vâlcea cu soție conduită bună.

Cântăreț I Costantin Popescu confirmat decretul 
chiriarchal n.  conduită bună.

Preoții Vasile Davițoiu și Grigore Cornescu șed în 
cătuna Tălpășești în casele lor proprii iar preotul Iacob 
Bărbulescu șade în comuna vecină Stolojani de Vulcan însă 
o să se strămute în cătuna Găvănești în casa sa proprie ce 
o are în acel cătun.”

Totodată a constatat că biserica din Găvănești avea 
120 familii și 83 contribuabili.

La 18 august 1887, ctitorii: Constantin Popescu, 
Gg. D. Găvan, N. C. Șcheau, Ion Bădeș, N. Găvan, Ghiță 
B. Găvan, Ion D. Grama și Al. I. N. Grama, trimit către 
Protoieria Județului Gorj o solicitare prin care menționau 
că biserica cu hramul Sf. Ioan Gură de Aur din cătunul 
Găvănești a cărei refacere s-a aprobat în anul 1884 luând 

”săvârșire întru tote, vă rugăm să bine voiți a interveni la 
locul competinte pentru a ei sântire și redeschidere în ziua 
de 18 octombrie viitor, bine voind tot do dată a disposa ca 
să ise mai dea pe lângă patronagiul ce are și Pogorârea 
Duhului Sfânt.”

În data de 18 octombrie 1887, noua biserică de lemn 
din satul Găvănești, reconstruită de către enoriașii săi, 
ajutați material și de către alți câțiva oameni de bine din 
localitățile vecine, a fost sfințită, încheindu-se cu această 
ocazie, de către același protoereu Ștefan Nicolaescu, 
următorul proces verbal:

”Cu D-zeeasca adjutorințe prefăcânduse din temelie 
biserica cu patronagiul Sf. Ion gura de aur din cătuna 
Găvănești comuna Corneșci plassa Ocolu județul Gorjiu. 
De lemn pe temelie de zid bine tencuită și zugrăvită și 
enpodobită cu tote cele necesare de serviciu de buni 
și pioși creștini anume: pre. Grigore Cornescu, pr. 
Iacob Bărbulescu, de domnii Gheorghe Popescu, Vasile 
Căpitănescu, Cost. Popescu, Gheorghe Găvan, Gheorghe 
Popescu, Barbu I. Șcheau, Ion George Găvan, Barbu 
A. Șcheau, Grigore Popescu, Ion Căpitanu, pr. Grigore 
Coiculescu, Ion Barbu Davițoiu, Mihailă Coiculescu, Cost. 
Voiciloiu, Ionițe Badeșu, Ionițe Georgescu (nume devenit 
ulterior Gheorghescu), Matei N. Găvan, Matei D-che 
Șcheau, preutu Vasile Davițoiu, preutu Ion Bălan și alții 
bine voitori creștini din această comună și din comunile 
vecine sau Sfințitu astăzi cu bine cuvântarea Pr. Sf. Sale 
Părintelui Episcop al Eparhii Râmnicu Noul Severin data 
prin telegramă cu data 16 luna curentă de subsemnatul 
Protoereu al județului Gorjiu în primul an al arhipastorii al 
Pr. Sf. Sale părintelui Episcop D. D. Ghenadie Enacianu și 
în al XXI al Domnii Majestăți Sale Carol I Rege al Romani 
și Majestăți Sale Regina Elisaveta soția sa ...”

Pătrunși de îndemnul spiritual, locuitorii satului 
Găvănești, prin trudă și eforturi deosebite, au construit, 
în doar câțiva ani, un frumos edificiu care le-a servit ca 
loc de rugăciune și reculegere iar ulterior acest locaș a fost 
înzestrat, tot cu aportul lor cu diferite obiecte de cult pe 
care le găsim enumerate într-un inventar întocmit în anul 
1894: 

Curtea bisericii formată dintr-un teren lat la răsărit de 
8 metri, la sud 12 metrii, la vest 9 metrii și la nord 13 metri.

Obiecte de metal necesare serviciului proscomidiei: 
un disc, o stea, un potir, două lingurițe de cositor, una 
copie, un chivot, nouă candele, trei sfeșnice mici de alamă 
și cinci mari de lemn, una cădelniță, un clopot, două toci de 
lemn și una de fier și una ”colimbitre” de lemn.

Îmbrăcăminte: un antimis, trei mese pe sfântul pristol, 
două proscomidii, două ”advere”, două stihare, două 
”epetrahire”, două perechi ”rucanite”, două ”sfite”, două 
epitafuri și două steaguri.Cărți de serviciu: o Evanghelie 
tipărită în anul 1888, o Liturghie tipărită în anul 1880, un 
Ohtoice mare tipărit în anul 1890, un volum Minee, un 
Penticostare tipărit în anul 1820, un ”Orologie” tipărit 
în anul 1877, una Psaltire tipărită în anul 1888, două 
Evhologiuri vechi și două Triode din care unul tipărit în 
anul 1891 și unul vechi. Mobilier: icoane-zece mari și noi și 
cinci mai vechi, un iconostas, două mese, un tetropod, două 
strane, două tronuri, șaptesprezece jețuri și două scaune.

  Jr. Daniel Cismașu


