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  PRIMAR,                                                                                  
Ing. Aristică Paicu

În urma alegerilor locale din data de 05.06.2016, 
locuitorii comunei Băleşti, judeţul Gorj, m-au ales în 
fruntea comunei pentru 4 ani. Așa cum declaram și la 
vremea respectivă,  această comună are nevoie de un 
consens în plan administrativ, astfel încât să ducem la 
bun sfârşit proiectele în derulare şi să abor-
dăm  un nou mod de a face administraţie, 
axat pe transparenţă şi comunicare cu cetă-
ţenii, primăria deschizându-se larg comuni-
tăţii.

În luna iunie 2018 am ajuns la jumăta-
tea mandatului pe care mi l-au încredințat 
cetățenii acestei comune și doresc să realizez 
un bilanț al muncii noastre. 

Încă de când am început mandatul de pri-
mar, au fost demarate o serie de 

investiții în Comuna Bălești cu privire la 
dezvoltarea întregii infrastructuri. În conti-
nuare, voi enumera realizările în primii doi 
ani de mandat:  

A fost schimbată întreaga rețea de ilumi-
nat public (pe LED);

A fost construită grădiniță nouă în satul 
Bălești; 

A fost finalizată construcția unui after-
school  în satul Bălești, în fostul sediu al dis-
pensarului uman; 

Am adus în Comuna Bălești, cu sprijinul DSP Gorj, 
Centrul de permanență funcționând și oportun tutu-
ror categoriilor de vârstă; 

Am înființat rețea de canalizare în satele Bălești, 
Linia II , DN67, Tămășești, Voinigești; 

De asemenea, a fost introdusă apa în toate satele 
comunei, ex: Voinigești, Rasova, Tălpășești, Cornești, 
Stolojani, Găvănești, Cornești -sat nou; 

A fost asfaltat întregul sat Găvănești, ulița bisericii 
din satul Găvănești, linia dintre satele Stolojani, ulița 
de lângă Biserica Tălpășești, Zona Clean din satul Cea-
uru, două alei în zona ”Iaz” și zona Punte Bălăcești;

Am asfaltat aleea de la Cimitirul Bălești, parca-
rea din fața Primăriei și am asfaltat integral satul 
Voinigești;

Am finalizat integral asfaltarea drumului DC 91 
Bălești –Rasova și aleea care duce la cimitirul Rasova; 

Am reparat intrgral toate intersecțiile 
din satul Ceauru - Bălești, în zona Gurguleu 
lângă podul căii ferate am făcut o alee pie-
tonală care face legătura dintre pod și drum; 

Am reabilitat puntea în satul Stolojani, în 
zona cimitir Stolojani;

Am făcut extindere rețea electrică în sa-
tul Tălpășești, asigurând energie electrică 
pentru toți locuitorii din acea zonă care nu 
beneficiau de această facilitate;

Pentru cultivatorii de legume din satele 
Cornești, Stolojani și Tălpășești am introdus 
apa pe vechiul fir numit ”Bălți”, astfel venind 
în sprijin pentru a le asigura condițiile nece-
sare irigării terenurilor;

Am făcut Piața Agoalimentară ”Coșbuc”, 
în sprijinul producătorilor locali de legume, 
zarzavaturi, cereale și crescătorilor de păsări;

Am balastat permanent drumurile de 
exploatație agricolă și luncilor de pe raza 
Comunei Bălești (ex. Drumul din lunca Cea-

urului vechi, zona Puielniță, zona dig iaz, zona Bălți 

BILANȚUL PRIMARULUI COMUNEI 
BĂLEȘTI LA JUMĂTATEA MANDATULUI

Căminul  Pentru Persoane Vârstnice ,,CASA BUNICILOR “ Cornești, este 
un centru rezidențial pentru persoane de vârsta a treia, aflate în incapacitatea 

de a se îngriji singure, situat în localitatea Cornești, comuna Bălești, județul Gorj, la 
12,5 km de Tg-Jiu, într-o oază de verdeață, liniște și aer curat, în apropierea râului 
Jaleș.

Bătrânețea este un dar de care, din păcate nu se pot bucura toate persoanele 
aflate la vârsta senectuții. Misiunea centrului constă în dorința de a demonstra 

că bătrânețea este o ocazie de a primi și a oferi în continuare ce ai mai bun în tine, 
de a continua, chiar și în amurgul vieții, să rămâi tu însuți, conștient de valoarea ta 
ca om.

Înființat de Asociația ,,Aproape de oameni”, Căminul Pentru Persoane 
Vârstnice ,,Casa Bunicilor” dorește să sprijine și să vină în întâmpinarea nevoilor 

persoanelor vârstnice aflate în dificultate și în incapacitatea de a se îngriji singure 
după îndemnul din Sfânta Scriptură: ,,Dăruind  vei  dobândi” sau, ,,Cine  pe  bă-
trâni  ajută, pe Dumnezeu  împrumută  și Dumnezeu  nu rămâne  niciodată  da-
tor“.

 ”Bătrânețea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre care se 
lungesc, cu reverie și cu doruri dragi.” Octavian Paler

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
”CASA BUNICILOR” CORNEȘTI

  P R I M A R, Jr. Mădălin-Ion Ungureanu

 ' Continuare în pag a II-a

  Insp. Cristina Găvan  ' Continuare în pag a II-a
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Tălpășești ....);
A fost forat un puț pentru mărirea debitului de apă 

potabilă al rețelei de distribuție apă;
Am asigurat legătura satului Rasova cu satul 

Rasovița, prin amenajarea drumului și introducerea 
unei tub; 

Am intervenit pentru igienizare (inclusiv vopsire) la 
Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, Ceauru și Bălești;

Am sprijinit și vom sprijini permanent solicitările ve-
nite din partea cetățenilor Comunei Bălești cu privire la 
executarea unor lucrări cu utilajele din dotarea parcului 
auto;

Am remediat împrejmuirea de la dispensarul uman 
din localitate;

Am sprijinit și vom sprijini Lăcașurile de Cult pentru 
executarea unor lucrări;

Am achiziționat un buldoexcavator (buget local);
Am refăcut în integralitate toată baza sportivă (sta-

dionul comunal) prin reînsămânțare și atașarea unor 
tribune echipate în mod corespunzător;

Am construit integral o minibază multifuncțională 
de tip II în zona stadionului; 

Am dotat corespunzător vestiarele bazei sporti-
ve; Am amenajat scena din zona stadionului pentru 
activitățile culturale; 

Am dotat ansamblul ”Brâulețul” cu costume popu-

lare tradiționale noi și instrumente muzicale; 
Am amenajat în fiecare sat câte un spațiu sau 

mai multe spații de joacă compuse din: topoga-
ne, leagăne , balansoare, băncuțe; 

Am înaintat documentația pentru 
construcția unei baze sportive moderne în satul 
Tălpășești (GAL);

Derulăm în continuare proiecte pe fonduri 
europene: Suntem la faza de licitație pentru 
execuția lucrării la grădinița din satul Ceauru, 
estimăm că termenul de începere a lucrării ju-
mătatea lunii iulie, începutul lunii august 2018; 

Suntem la faza de licitație la cele două cămi-
ne culturale din satele Rasova și Stolojani, esti-
măm o începere a acestor lucrări în luna august 

2018 (AFIR);
Avem proiectul depus și am fost declarați eligibili 

pentru un proiect ( Centrul social de zi și îngrijire la do-
miciliu) în satul Cornești în sediul fostei primării – sun-
tem la faza de clarificări și asteptăm ca în orice moment 
să semnăm contractul de finanțare (POR);

Am extins Compartimentul de Asistență Medicală 
Comunitară, acest compartiment fiind finanțat integral 
din bani proveniți de la Ministerul Sănătății; 

Licităm în momentul de față canalizarea din satul 
Ceauru cu precizarea că sperăm ca lucrările să înceapă 
în luna iulie a.c. (PNDL 1), această lucrare fiind extrem 
de importantă având în vedere contextul satului care 

este sistematizat; 
Licităm în momentul de față lucrarea de canalizare 

în satele Tălpășești, Stolojani, Cornești, Corneștii Noi , 
DN 67, Găvănești (PNDL2);

Am dat ordinul de începere  pentru înființare rețea 
canalizare Bălești, Linia 2, Gurguleu; 

De asemenea, am dat ordin de începere pentru lu-
crarea de extindere a rețelei electrice în zona strămutați;  

De asemenea am semnat  contractul pentru extin-
dere rețea gaze în zona Corneștii Noi;

Avem în atenție dotarea dispensarului comunal 
(centrul de permanență) cu grupuri sanitare noi, ves-
tiare, cabină duș; 

Vom avea în vedere executarea unui zid de 
rezistență (extindere) în zona Florică, estimăm înce-
perea lucării în luna august-septembrie a.c; 

Vom depune documentația pentru reabilitarea 
grădiniței din satul Cornești;

Vom face demersuri pentru extindea rețelei de 
alimentare cu apă în zona strămutați.

Voi lăsa cetățenii comunei să analizeze dacă am 
făcut mult sau puțin, prioritar 

pentru mine în perioada următoare este să con-
tinui investițiile începute și să demarez altele noi.  
Aștept în continuare propuneri și sugestii din partea 
cetățenilor întrucât tot ceea ce se face în comuna 
noastră se face pentru îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor ei.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ...

Aflat la cca 12,5 km distanță față de Tg-Jiu, în locali-
tatea Cornești, comuna 

Bălești, județul Gorj, în apropierea râului Jaleș, 
într-o zonă scăldată în vegetație prielnică înmulțirii   
animalelor și păsărilor sălbatice (fazani, căprioare, ie-
puri, șoimi, huhurezi) care este o oază de liniște și te-
rapie pentru sufletele seniorilor și încântă sufletele cu 
prezența și glasurile lor, într-o atmosferă  liniștitoare și 
cu aer curat.

Căminul de bătrâni ,,Casa Bunicilor” este centru 
rezidențial pentru seniori, conceput și dotat pentru a 
oferi condiții de confort și siguranța conform standar-

delor de calitate corespunzătoare, într-un mediu 
plăcut și familial,  menit să confere căldura, afecti-
vitate și sentimentul de acasă.

Rezidenții beneficiază de condiții deosebite de 
cazare, mobilier nou, socializare în spațiul de rela-
xare, unde se pot purta discuții, se poate petrece 
timpul plăcut, sub supravegherea psihologului de 
activități. Însoțiți de personalul centrului, rezidentii 
pot face plimbări în lunca râului  Jaleș, aflat în apro-
pierea centrului (cca. 400 m), menite să ajute la re-
creere și culegerea de plante medicinale de sezon 
specifice zonei. Hrana este preparată zilnic după 
recomandările medicului și ale nutriționistului și 
include trei mese principale, plus două gustări, 
de către bucătarul specialist, în bucătăria pro-

prie, amenajată, autorizată și dotată corespunzător. 
Dorința echipei acestui centru, este să se dăruiască cu 
toții astfel încât cei ce aleg serviciile dumnealor, să sim-
tă că au venit într-o familie, unde bătrânețea să nu mai 
fie o povară, ci bucuria și frumusețea de a trăi.

În cadrul centrului, nevoile și problemele seniorilor 
sunt tratate cu respect și responsabilitate, în așa fel 
încât să existe siguranța că ei beneficiază de cele mai 
bune condiții de viață, de o îngrijire medicală atentă și 
mai ales de multă înțelegere, dragoste și afectivitate, 
unde interesul pentru bătrâni este prioritar. 

Spatiu și Dotari.
Clădirea centrului, amenajată după standardele 

actuale, dispune de 10 dormitoare, cu 2, 3 și 4 paturi, 
acestea fiind dotate cu mobilier nou corespunzător, 
televizor, internet, sistem de încălzire centralizată, gru-
puri sanitare suficiente și dotate corespunzător.

Curtea interioară, în suprafață de cca. 3000 m.p, 
asigură condiții deosebite de recreere și petrecere a 
timpului, într-un mediu plăcut și relaxant.

Spațiul curții interioare cuprinde o terasă de vie, 
pomi fructiferi, tei, brazi, o lizieră de salcâmi și o dum-
bravă cu narcise și liliac.

Centrul are în curs de amenajare o gospodă-
rie anexă, ce poate asigura condiții de zooterapie 
ocupațională pentru beneficiari.

 ' Urmare din pag I
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Obiceiul de a consuma alcool, cândva propriu 
bărbaților mature și vârstnici, tinde a devein și un obi-
cei al tinerilor.

Tinerii încep să savureze alcoolul fie datorită faptu-
lui că este consumat în familiile lor, fie datorită antu-
rajului. Ei își dau seama de schimbările de stare care 
au loc, după ce beau alcool. După cantități mici pot 
avea senzația de ”bine”, devenind mai comunicativi, 
înfrângându-și timiditatea și eliminând sentimentele 
neplăcute. După cantități mai mari, pot trăi o primă 
experiență negative: au dureri de cap, o senzație de 
vomă sau vărsături, amețeli și chiar o stare de rău ne-
definit, experiențe negative care îi fac uneori pe tineri 
să nu mai dorească să consume alcool.

Din păcate, un mare număr de ti-
neri, ajung să tânjească după efectele 
plăcute consecutive consumului de 
alcool, dezvoltând chiar o toleranță 
fizică la efectele alcoolului. Datorită 
acesteia, organismul începe să sim-
tă nevoia de mai mult alcool, pentru 
a obține efectele dorite. Acesta este 
semnalul cel mai important de aver-
tizare că începe  să se prefigureze o 
problemă cauzată de alcool, putând fi 
vorba chiar de alcoolism.

Tinerii au o mare sensibilitate la al-
cool, acesta având efecte extreme de 
nocive asupra organismului în dezvol-
tare. Intoximația acută la, coma alcoo-
lică, subminarea sănătății și, în primul 
rând, afectarea sistemului nervos, sunt 
fenomene deosebit de grave. De aici 
rezultă și necesitatea interdicției con-
sumului de alcool la această vârstă.

În definiția acceptată de 
Organizația Mondială a Sănătății sunt 
considerați alcoolici băutorii excesivi, 
care consumă băuturi alcoolice în mod 
systematic, devenind dependenți față 
de alcool și care, din acest motiv, pre-
zintă grave tulburări ale stării fizice și 
mintale, ale relațiilor interpersonale și 
ale activității lor sociale.

Cauzele consumului de alcool la tineri, sunt în mare 
parte aceleași ca și la un om matur:

Cauze psihice: anumite tipuri de personalitate (hi-
peremotivi, persoane cu complexe de inferioritate 
și cu instabilitate psihică, tendința de a evita proble-
mele indifferent de capacitatea reală de a le rezolva, 
nesiguranță de sine și inhibiție, dependența de ceilalți, 
toleranță redusă la frustrare, auto stăpânire exagera-
tă și refulare a sentimentelor, dificultăți în satisfacerea 
nevoii de atașament și de apropiere, adesea o proastă 
dispoziție și o stare de confort redus); alcoolul facilitea-
ză debarasarea de dificultăți de ordin caracterial, redă 
încrederea și permite afișarea unei false bunăstări;

Terenul ereditar, tradiții proalcoolice (transmite-
rea genetică a unei enzime implicate în metabolismul 
alcoolului; conform unui studiu american, copiii din 
familiile de alcoolici au risc de patru ori mai mare de 
a devein dependenți de alcool; copiii din familiile de 
alcoolici sunt expuși unor condiții pe care ei le consider 
a fi normale);

Din curiozitate, din teribilism, la presiunea grupu-

lui: la influența anturajului, tinerii devin vulnerabili; 
beau deoarece și prietenii lor beau și că într-un grup 
este greu să faci opinie separată: spiritul de imitație 
characteristic tinereții își spune cuvântul;

Dorința de experimentare (pentru mulți tineri, al-
coolul este un symbol de maturitate);

Puțini beau deoarece le place gustul alcoolului;
Exemplul idolilor;
Cauze conflictuale (în familie, cu colegii, etc.);
Vauze sociale (mediul social; teama de obligațiile 

impuse de vârstă adultă (de ex. căutarea unei slujbe);
Cauze educative: Părinții care nu au avut nici un 

rol sau doar unul neînsemnat în evoluția dependenței 

de alcool a copilului lor sunt chinuiți de îndoieli și de 
sentimente de vinovăție. Unii cred că l-au răsfățat prea 
mult, că au sufocat copilul cu prea multă dragoste și 
căldură sufletească, alții cred că au fost prea severi, 
prea reci, că i-au îngăduit prea puțină libertate și l-au 
respins prea tare. Fiecare dintre aceste moduri de com-
portament ar putea constitui un element în construi-
rea zidului numit dependență.

Beau pentru că sunt îmbiați de reclama comercială; 
existența la tot pasul a magazinelor, barurilor, disco-
tecilor cu băuturi alcoolice atât de frumos și ispititor 
prezentate în vitrine exercită o atracție deosebită mai 
cu seamă asupra tinerilor cu părinți bogați.

Beau pentru că au crescut mai mari; cât timp erau 
mai mici, părinții le interziceau categoric consumul de 
alcool. 

Dar, odată scăpați de sub observația permanent a 
părinților, aplică logica ”fructului interzis” care-i tentea-
ză extraordinar pe adolescenți; intoleranța părinților 
declanșează la acești tineri un dezvoltat ”spirit de fra-
udă”.

Dacă copilul consumă alcool, de obicei va apare un 

număr mai mare de semne, cum ar fi:
Halena (mirosul) alcoolică;
Schimbări bruște de dispoziție sau atitudine;
Modificarea frecvenței și a performanțelor școlare;
Pierderea interesului pentru școală, activități spor-

tive sau alte activități;
Probleme disciplinare la școală;
Retragerea din activitățile cu familia și prietenii;
Ținerea de secrete;
Asocierea cu un nou grup de prieteni pe care nu îl 

prezintă părintelui;
Dispariția alcoolului din casă;
Depresie și dificultăți de dezvoltare.

Alcoolismul – măsuri de prevenire și 
combatere.

Măsuri instructive-educative:
Difuzarea în rândul tinerilor a unor 

cunoștințe temeinice asupra efectelor alco-
olului asupra sănătății, capacității de mun-
că, comportamentului social, implicațiilor 
demografice și economice cu ajutorul unor 
broșuri, pliante, panouri și conferințe pe 
aceste teme;

Introducerea în programul didactic a 
unor prelegeri despre alcoholism și efectele 
sale (începând din clasele a IV-a și a V-a).

Educația pentru sănătate. Conform unui 
studiu, sticlele de alcool care aveau pe eti-
chetă un avertisment cu privire la afecta-
rea sănătății i-a făcut pe tineri să fie mai 
conștienți asupra hazardului asociat cu con-
sumul de alcool.

Rolul familiei, al școlii și al societății 
este hotărâtor; este necesară, în cazul tine-
rilor, și încurajarea dobândirii unui simț al 
comunității, în cadrul căreia responsabilita-
tea față de sine și față de ceilalți este o com-
ponent esențială. Tinerii trebuie să înțeleagă 
că, fiind parte integrantă a societății, este 
necesar să adopte un comportament res-
ponsabil ce include și refuzul alcoolului și al 
drogurilor.

Măsuri social-economice: 
- restrângerea producției de băuturi alcoolice mai 

ales a celor concentrate;
- limitarea producției ilicite;
- menținerea unor prețuri ridicate;
- realizarea unor cantități sporite și variate de bău-

turi nealcoolice și difuzarea largă a acestora;
- interzicerea reclamei care se face la băuturile al-

coolice prin mijloace mass-media sau prin etichete și 
ambalaje atrăăgătoare;

- restrângerea spațiilor de expunere a băuturilor 
alcoolice;

- interzicerea vânzării de băuturi alcoolice la copii 
și adolescenți;

- reducerea numărului de unități în care se consu-
mă în exclusivitate băuturi alcoolice și neautorizarea 
funcționării acestora în vecinătăatea școlilor, cămine-
lor, instituțiilor, întreprinderilor, etc.

  Asistent medical comunitar, Carmen Monica Homescu
  Asistent medical comunitar, Ionelia Enea
  Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu
  Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi
  Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

ALCOOLUL ȘI TINERII
Nu lăsa ca alcoolul să decidă în locul tău!

”Părinții prea buni pricinuiesc pierderea copiilor” (Charles Perrault)
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La începutul lunii iunie din anul 1968 avea să se nas-
că, în județul Gorj, una din cele mai mari și mai bogate 
comune, care, după dezbateri și discuții, a primit nu-
mele de ”Comuna Bălești”, chiar dacă la aceasta au mai 
fost alipite comunele Ceauru și Cornești.

Astfel, dintr-o informare referitoare la propunerile 
făcute de cetățenii din satele componente comunelor 
Bălești, Ceauru și Cornești, privind reorganizarea ad-
ministrativă a țării și a sistematizării localităților rurale, 
cele trei localități se prezentau astfel: comuna Bălești 
era formată din satele Bălești, Rasova și Voinigești; co-
muna Ceauru din satele Ceauru, Bălăcești, Tămășești 
și Uncioaia și Cornești cu satele Cornești, Tălpășești, 
Bălava, Găvănești și Stolojani.

Tot din această informare aflăm 
că referitor la organizarea adminis-
trativă din trecut a satelor de mai sus, 
având în vedere documentele scrise 
și afirmațiile locuitorilor prezenți s-a 
constatat că satul Bălești și Rasova 
au aparținut în anul 1928 de comuna 
Bârsești. Satul Stolojani în anul 1890 a 
constituit o singură comună iar în anul 
1931 a aparținut ca sat de comuna 
Stroiești. La fel și satul Bălăcești în anul 
1928 exista ca și comună fiind strămu-
tat în anul 1966, împreună cu satele 
Ceauru și Uncioaia la sud de comuna 
Bălești.

În informarea redactată la începu-
tul anului 1968 de un colectiv raional, 
referitoare la discuțiile și dezbaterile 
care au avut loc privind unificarea ce-
lor trei comune, sunt redactate și pro-
punerile venite din partea locuitorilor 
dar și a factorilor de conducere referitoare la acest su-
biect, astfel:

Guran Ecaterina - învățătoare din satul Bălești pro-
pune unificarea celor două comune Bălești și Ceauru 
care ar putea îndeplinii criteriile reorganizării teritoriu-
lui țării și a sistematizării localităților rurale.

Coiculescu Ioan - contabil la Sfatul Popular al comu-
nei Bălești a propus ca cele trei comune să se unească 
și să formeze o singură comună, având în vedere că au 
condiții asemănătoare de dezvoltare din punct de ve-
dere economic, căile de comunicație, care fac legătura 
între aceste sate sunt corespunzătoare. De asemenea 
legăturile de rudenie sunt mai apropiate, precum și 
sărbătorile tradiționale ale acestor sate au făcut să fie 
o mai mare apropiere între oameni. Prin această uni-
ficare consideră că se vor crea condiții mai bune din 
punct de vedere material pentru a se rezolva proble-
mele edilitar-gospodărești și social-culturale care să 
satisfacă într-o măsură mai mare nevoile cetățenilor.

Cornoiu Constantin - directorul Școlii de 8 ani din 
comuna Bălești, arată că având în vedere condițiile 
asemănătoare din punct de vedere economic al co-
munelor Bălești, Ceauru și Cornești consideră justifica-
tă constituirea unei singure comune.

Spineanu Gheorghe - președintele C.A.P. Bălești 
arată că este foarte bine ca actualele comune Bălești, 
Ceauru și Cornești precum și satul Slobozia ce 
aparținea de comuna Bârsești să constituie o singură 
comună, face această propunere având în vedere că 
preocupările cetățenilor din aceste sate sunt comune. 
Distanța și căile de comunicație fiind accesibile față 
de viitorul centru ce se va stabili în mijlocul actualelor 

comune Bălești și Ceauru. Prin această unificare se va 
crea o bază legumicolă puternică, precum și un sector 
pomiviticol – sector care este foarte apropiat acestor 
comune. În aceste condiții se vor crea posibilități sufi-
ciente pentru dezvoltarea viitorului centru de comună 
și a satelor într-un timp mai scurt.

Gugu Vasile - învățător din satul Bălești arată că 
prin strămutarea comunei Ceauru în apropierea co-
munei Bălești s-au creat condiții favorabile unei singu-
re comune. Propune ca și satele Cornești și Tălpășești 
ce aparțin comunei Cornești să fie trecute la Bălești, 
având în vedere distanțele apropiate și preocupările 
comune ale acestor sate.

Berca Ioan - profesor la Bălești propune ca Ceau-

ru și Bălești precum și satele Cornești și Tălpășești să 
constituie o singură comună. Mai propune ca și satul 
Slobozia care aparține comunei Bârsești să fie trecut 
și el la Bălești, întrucât are o distanță foarte mică până 
la centrul de comună. Face aceste propuneri deoarece 
interesele cetățenilor din Ceauru și Cornești pot fi re-
zolvate mai ușor fiindcă legătura cu orașul Târgu Jiu se 
face trecând prin comuna Bălești.

Novac Grigore - profesor la Bălești este de aceeași 
părere, având în vedere condițiile pe care le au de dez-
voltare în sectorul economic ca: o bază legumicolă, un 
sector pomiviticol în plină dezvoltare și terenuri fertile 
care să asigure producții mari de cereale. Mai aprecia-
ză și căile de comunicație precum și tradițiile comune.

Armegioiu Ion - brigadier la C.A.P. Bălești arată că 
pentru rezolvarea unor nevoi de ordin edilitar-gos-
podăresc și social-cultural este necesar ca aceste trei 
comune împreună cu satul Slobozia să constituie o 
singură comună puternică.

Găvănescu Petre - membru în comitetul comunal 
de partid, arată că viața impune ca localitățile de mai 
sus să formeze în viitor o singură comună în vederea 
formării unei baze economice puternice care va contri-
bui la dezvoltarea mai rapidă a unui grad de civilizație.

Matei Elena - ingineră la C.A.P. Bălești arată că pen-
tru rezolvarea unor nevoi strict necesare unei comune 
ca: dispensar, baie comunală, cămine culturale, creșe, 
grădinițe și drumuri modernizate se impune unificare 
comunelor Ceauru și Bălești precum și a satelor comu-
nei Cornești și a satului Slobozia, face această propu-
nere având în vedere că și activitatea de producție în 
cooperativele agricole de producție în C.A.P.-uri este 

profilată pe ramuri ca: legumicultură, pomicultură și 
cultura mare. Îndeplinind aceste condiții consideră că 
într-un viitor apropiat comuna Bălești ca unitate eco-
nomică și administrativă se va dezvolta într-un ritm 
tot mai mare.

Udriștoiu Simion - din satul Rasova, în vârstă de 
80 ani, arată că pentru rezolvarea unor nevoi edilitar-
gospodărești ca: apă, canal și construcții este necesar 
ca o comună să aibă populație mai numeroasă care să 
asigure realizarea acestor nevoi ale oamenilor. Propu-
ne ca satul Rasova să se dezvolte în continuare împre-
ună cu satele Tămășești, Ceauru, Tălpășești, Cornești și 
Slobozia și să formeze o singură comună.

Vlădulescu Dumitru - din satul Rasova, în vârstă de 
78 ani, arată că ar fi foarte bine ca 
satele Ceauru, Tămășești, Cornești, 
Tălpășești și Slobozia să constituie 
în viitor o singură comună cu cen-
trul la Bălești, face această propu-
nere având în vedere interesele 
cetățenilor de ordin economic și a 
gradului de rudenie apropiată între 
ei. Satul Slobozia a mai făcut parte 
și în trecut din aceeași comună cu 
satul Bălești și Rasova.

Mihuțoiu Dumitru - învățător 
din Rasova arată istoricul satului 
Rasova care datează din anul 1429 
și care este un sat cu o populație 
mare și în continuă creștere și pro-
pune ca împreună cu satele com-
ponente comunei Cornești și a 
satului Slobozia să constituie o sin-
gură comună cu centrul la Bălești. 
Propune ca denumirea viitoarei co-

mune să fie Bălești, având în vedere elementele din 
punct de vedere istoric prin diploma dată de Împăra-
tul Sigismund la 28 oct. 1429 și a lui Ioan de Hunedoa-
ra din 20 oct. 1444.

Mănoiu C. Gheorghe - din satul Rasova, în vârstă 
de 68 ani, apreciază că sunt juste măsurile ce se pre-
conizează ca toate comunele să aibă o populație nu-
meroasă care să fie în stare să rezolve unele lucrări de 
interes general în vederea ridicării nivelului de viață 
al cetățenilor de la sate. Propune ca satul Rasova să 
aparțină și în viitor de comuna Bălești.

Șarapatin Constantin - din satul Rasova, în vârstă 
de 56 ani, propune ca satele Tălpășești, Cornești, Bă-
lava, Găvănești, Ceauru, Tămășești, Rasova și Bălești 
să constituie o singură comună cu centrul la Bălești 
având în vedere comunitatea de interese a acestor 
sate și posibilitatea de dezvoltare în viitor, face propu-
nere ca satul Voinigești în viitor să dispară întrucât are 
o populație mică, neavând posibilități de dezvoltare, 
fiind izolat și expus inundațiilor.

Ularu Constantin - secretarul Sfatului Popular 
Bălești, propune ca actualele comune Bălești, Ceauru 
și satul Slobozia să formeze în viitor o singură unitate 
administrativă întrucât interesele lor economice sunt 
comune iar amplasarea satelor din punct de vedere 
geografic și al fertilității solului corespund unor sec-
toare ca: legumicultură, pomiviticol și al culturii mari 
care într-un viitor apropiat vor contribui la urbaniza-
rea comunei.   

  Jr. Daniel Cismașu

PROPUNERI PRIVIND ÎNFIINȚATEA COMUNEI BĂLEȘTI ÎN ANUL 1968 (I)

Continuare în numărul următor
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În baza atribuţiilor conferite în derularea şi gestiona-
rea fondurilor europene 

pentru agricultură - FEGA, Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură (APIA) este responsabilă şi de 
gestionarea măsurii privind acordarea ajutorului comu-
nitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse 
lactate copiilor din instituţiile şcolare. 

Obiectivul principal al măsurii de sprijin este favori-
zarea consumului de  lapte de către copiii din instituţiile 
şcolare beneficiare, conform Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 şi Regulamentul (CE) nr. 657/2008, prin 
obţinerea unui ajutor finanţat din fonduri comuni-
tare, pentru distribuirea gratuită sau la preţ redus a 
laptelui şi a anumitor produse lactate. 

Ajutorul este plătit de APIA, în limita a maxim 
0,25 l echivalent lapte/copil/ beneficiar/zi de şcoa-
lă. Sunt excluse de la ajutorul comunitar produsele 
lactate distribuite în timpul vacanţelor şcolare şi în 
centrele şcolare care utilizează produsele lactate la 
prepararea meselor servite copiilor. 

Valoarea ajutorului comunitar este de 0,88 lei 
pe portia de lapte de consum si produse lactate 
fara adaus de lapte praf. 

Programul de distribuire a laptelui în instituţi-
ile şcolare se desfaşoară prin  Consiliul Judeţean 
Gorj, în calitate de autoritate contractantă a servicilor de 
achiziţie, transport şi distribuire a laptelui, totodată, în 
calitate de solicitant al ajutorului comunitar şi prin in-
stituţiile scolare, in calitate de beneficiari ai măsurii de 
sprijin şi responsabili de distribuţia laptelui către copii 
prezenţi la cursuri. Sumele aferente desfăşurării activi-
tăţilor de distribuire a laptelui sunt alocate, iniţial, din 
bugetul statului, urmând ca după decontarea acestora 
din bugetul comunitar, respectiv din FEGA, acestea să 
fie returnate în bugetul consolidat al statului. 

Măsura de sprijin este reglementată în legislaţia na-
ţională prin: 

Hotararea de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru scoli al Roamaniei in perioada 2017 
– 2023 si stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia, in anul scolar 2017-2018. 

 Legea nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind 

acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat si privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore; 

Beneficiarii ajutorului comunitar sunt copiii din 
grădiniţe, şcoli primare şi/sau gimnaziale aprobate sau 
acreditate de Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării 
Ştiinţifice. În vederea alocării ajutorului comunitar, Con-
siliul Judeţean Gorj formulează cerere de plată pentru 

distribuţia de lapte aferentă semestrului I al anului şco-
lar 2015-2016. 

Potrivit contractului de furnizare, produsul in institu-
ţiile şcolare este lapte tratat termic, UHT, 1,8% grăsime, 
ambalat în porţii de 200 ml. 

Ajutorul comunitar solicitat este de 1.957.578,24 lei, 
pentru un numar 2.645.376 de porţii de lapte furnizate, 
însemnând o cantitate totală de 561.295,87 litri, respec-
tiv, 544.947,45 kg. 

Numărul maxim de elevi si scolari beneficiari (cu pre-
zenţă regulată) a fost de 32.803, pentru un număr de zile 
de şcoală, aferenti a 490 scoli si gradinite, in care a fost 
efectuată furnizarea in 82 de zile pentru prescolarii din 
gradinite si elevii din scoala primara si 87 de zile pentru 
elevii din scoala gimnaziala. 

În vederea acordării ajutorului comunitar, cererea de 
plată formulată de către 

Consiliul Judeţean Gorj a fost supusă : 

 - verificarii si validarii administrative, actiune in tim-
pul căreia au fost controlate documentele justificative 
ataşate cererii, precum şi respectarea angajamentelor 
asumate de către solicitantul sumelor; 

- inspecţii la fata locului, acţiune care s-a desfasurat 
la sediul solicitantului şi la un număr de 10 de instituţii 
şcolare beneficiare ale programului;

 Activitatea de inspectie s-a desfasurat prin vizite la 
sediul solicitanţilor şi instituţiilor şcolare, pentru con-

firmarea dreptului la ajutorul solicitat. A fost 
verificată existenţa documentelor comercia-
le justificative care trebuie să fie păstrate de 
către solicitanţi conform Regulamentului(CE) 
nr.485/2008 şi au fost confruntate cu documen-
tele depuse la cererea de plata, vizand auten-
ticitatea si competitudinea acestora. Inspectia 
la nivelul institutiilor scolare a avut in vedere 
verificarea existenţei documentelor referitoa-
re la distribuţia produselor lactate în pentru 
perioada controlată, in conditiile de calitate si 
cantitate. Totodata s-a urmarit verificarea şi cer-
tificarea condiţiei de eligibilitate a beneficiarilor 
produselor lactate, în fapt, a elevilor prezenţi la 
cursuri. Au fost verificate documentele privind 
conformitatea distribuţiei produselor cu condi-

ţiile legale precum şi cele prevăzute în caietele de sar-
cini.  În urma controalelor efectuate au fost consemna-
te unele neconformităti referitoare la distribuirea unor 
porţii de lapte către un număr de copii mai mare decât 
numărul copiilor pentru care a fost indeplinită condiţia 
de eligibilitate, respectiv, prezenţa la cursuri. 

Pentru acest considerent au fost reduse la plată un 
numar de 382 de porţii, insemnand o cantitate de 76,40 
kg, urmare a unor neconformitati privind prezenta ele-
vilor/scolarilor. 

Actiunile de verificare s-au finalizat cu rapoarte de 
inspectie, concluziile reţinute în acestea fiind de îndepli-
nire a condiţiilor legale, confirmând astfel dreptul la aju-
torul comunitar, cu reducerea consemnată de 282,68 lei 
pentru porţiile declarate neeligibile. Suma totală apro-
bată spre decontare din F.E.G.A, este de 1.957.295,56 lei.

  ȘEF SERVICIUL AGRICULTURĂ,
  Pompilia Spineanu

ACORDAREA AJUTORULUI COMUNITAR PENTRU FURNIZAREA LAPTELUI ÎN 
INSTITUŢIILE ŞCOLARE - SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Începând din 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, 
la nivelul tuturor ţărilor 

membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) se 
marchează Ziua Internaţională împotriva Consumului şi 
Traficului Ilicit de Droguri. Specialiştii antidrog din toa-
te structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog 
desfăşoară, în toată ţara, activităţi menite să îi deter-
mine pe oameni, în special pe cei tineri, să spună “NU” 
drogurilor.

Ce este drogul?
Drogul = substanța, licită sau ilicită, al cărei consum 

determină fenomene de dependență și toleranță.
Toleranța = fenomenul de adaptare al organismu-

lui la prezența unei substanțe.
Sevraj/sindromul de abstinență = un ansamblu 

de simptome fizice și psihice ce apare la întreruperea 
administrării unei substanțe psihoactive.

Dependența = fenomen caracterizat prin nevoia 
imperioasă sau persistentă de a continua utilizarea dro-
gului, ignorând consecințele apărute în plan fizic, psiho-
logic sau social, în scopul obținerii unei stări de bine sau 
pentru a evita starea de rău generată de întreruperea 
utilizării substanței respective.

Supradoza = o cantitate de droguri mai mare decât 
ceea ce poate prelucra organismul.

Mit și realitate despre droguri:
w ”Alcoolul și tutunul nu sunt droguri!”
FALS! Alcoolul și tutunul sunt droguri legale deoare-

ce consumul repetat duce la dependență.
w”Marijuana nu este mai dăunătoare decât tutunul!
FALS! O țigară de marijuana este echivalentul a do-

uăzeci de țigări și conține cele mai multe substanțe can-
cerigene.
w”Dacă încerc doar o dată, nu mi se întâmplă nimic!”

FALS! Unele droguri creează dependență de la prima 
utilizare.
w Prietenii mei consumă și nu au nimic! Eu de ce 

să nu o fac?”
FALS! Nu tot ceea ce fac prietenii tăi îți face bine și ție.

Sfaturi utile:
v Ai grijă când îți faci prieteni noi.
v Dacă prietenii tăi vor să se drogheze, convinge-i 

să renunțe.
v Un prieten adevărat nu te obligă să faci ceva rău.
v Poți avea și altă părere decât restul grupului, nu 

te teme să îți spui părerea!
v Judecă cu capul tău, nu te lăsa luat de val!
v Drogul nu rezolvă problemele, le amplifică!
v Nu ești mai ”bărbat” dacă bei alcool!
v Învață să spui NU dacă vrei să fii TARE!

  Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu
  Asistent medical comunitar, Carmen Monica Homescu
  Asistent medical comunitar, Ionelia Enea
  Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi
  Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

Spuneți NU drogurilor!
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Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și dăunăto-
rilor  care pot cauza pierderi importante la cultura de :

VIȚA DE VIE
Boli: mana (Plasmopara viticola), făinare (Uncinula necator), putregai cenușiu (Botrytis ci-

nerea), antracnoza.
Dăunători: acarieni (Tetranychus urticae), moliile viței de vie (Lobesia botrana).
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele 

pe care s-au realizat următoarele condiții:
- boli infecție primară (putregai cenușiu), infecție se-

cundară la mană și făinare;
- prezența dăunătorilor.
Folosiți unul din produse de protecția plantelor sau 

amestecurile următoare, după caz:
CABRIO TOP = 1,5 – 2 kg/ha + NISSORUN 10WP = 0,5 

kg/ha + LASER 240 SC = 0,15 – 0,20 L/ha
sau
SHAVIT F 72 WDG = 0,2 % (2 kg/ha) + SAFRAN 1,8 SC = 

0,8 – 1 l/ha sau
FOLPAN 80WDG + 1,5 kg/ha + SULPHUR 80 WG = 3kg/

ha + VERTIMEC PRO = 0,75 sau
MYCOGUARD 500 EC = 0,2 % (2l/ha) + SULPHUR 80 WG 

= 3 kg/ha + TREBON 30 EC = 0,300 l/ha + NISSORUN 10 WP 
= 0,5 kg/ha sau

UNIVERSALIS 593 SC = 0,2 % + MILBECKNOK EC = 0,075 
% + MOSPILAN 20 SP = 0,25 kg/ha.

Perioada optimă de tratament: - după înflorit;
- tratamentul II la putregai când boabele sunt de mărimea bobului de mazăre;
- tratamentul III la putregai se face la intrarea în pârgă.
Cantitatea de soluție 1000 l soluție la hectar.
Aplicați tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploi, zile 

calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur. Alternați 
produsele de protecția plantelor pentru a nu se crea forme de rezistență ale agenților de dă-
unare.

Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs.
Citiți cu atentie prospectele produselor  de protectia plantelor  inainte de utilizare.
Se pot utiliza  și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc 
în  PEST EXPERT cu acțiune similara pentru agenții de dăunare avertizați. Referinte :http://

www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps: //aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR - guest 

iar la PAROLA –guest  și dați căutare în PEST-EXPERT. Folosiți echipament de protecție (halat, 
ochelari, mănuși, cizme) la mânuirea produselor de protecția plantelor.

Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați  normele de 
lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă.  Să se  

respecte condițiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protecția plantelor 
în exploatațiile agricole conform „Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a  ppp., 
elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară. Referinte: http://www.madr.ro/ norme –de- 
eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.”

Să păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de 
evidența contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatație. 

Pentru  protecţia familiilor de albine împotriva into-
xicațiilor cu  ppp, respectaţi  măsurile prevăzute prin ORDI-
NUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M. Mediului, 
nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie 
Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Romănia, 
Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de 
colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Auto-
ritatea Nationala Fitosanitara si Federatia  Asociatiilor Apicole 
din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind imple-
mentareaAgenţia Naţională Fitosanitară şi Asociatia Crescăto-
rilor de Albine din Romănia, privind implementarea legislaţiei, 
în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicati-
ilor cu ppp.

Atentionare: Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină:
Registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare după următorul model:  

Data 
efectuării 
tratam.
(ziua,
Luna,
Anul)

Cultura
și locul
unde
este 
situat

terenul

Timpul
aplicării

Tratamentul efectuat Nume,
Prenume

pers.
responsa-

bile de efect.
tratament.
Semnătura

Data 
începerii
Recoltării
produsului 

agricol

Nr. si Data
Documen

tului 
prin care
s-a dat în 
consum

populaţiei

Agentul
de daunare:

Boli/
Daunatori/
buruieni

Denu-
mirea
Ppp

folosit

Doza 
Omo-
logată
/doza

folosită

Su-pra-
fața
(ha)

Cantit.
Utili-
zate

(kg,l.)

 (Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1).  

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pa-
gină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) 
fermierului sau administratorului societăţii. 

  Referent Liliana-Victorița Bălănescu

,, A preveni este mai simplu decat a vindeca’’

Activităţi şi constatări. 
Au fost desfăşurate patrulări pe teritoriul comu-

nei Băleşti în fiecare zi a săptămânii între orele 16:00-
03:00 urmărindu-se  funcţionarea iluminatului public şi 
spaţiile de joacă.

În perioada 11-13.06.2018, am asigurat ordinea pub-
lică la  Şcoala Generală Ceauru cu ocazia susţinerii exa-
menului de capacitate.

S-a răspuns la un nr. de 10 sesizări, s-au eliberat un 
nr. de 4 Autorizații de Funcționare privind desfășurarea  
unor activități  comerciale şi un nr. de 2 Autorizaţii pen-
tru tăierea nucilor.

Au fost identificate şi verificate un nr. de 15 de  per-
soane care din diferite motive nu au preschimbat actele 
de identitate . 

S-a ridicat poșta militară de la Postul de Poliție Bălești. 
În data de 10.06.2018, între  orele 18.40 – 19.45, 

agenții  Guran Vasile  și Nanu Cristinel au îndepartat 
materialul lemnos de pe partea carosabilă a drumului 
din satul Stolojani (zona cămin bătrâni) cazut datorită 
vijeliilor.

S-a asigurat paza şi ordinea publică la  meciul  de fot-
bal din Cupa României  disputat pe stadionul din locali-

tate în data de 16.06.2018.
În data de 18.06.2018, ora  22:00,agenţii 

Băzăvan Vasile şi Gugu Adrian au sancţionat pe G.I. 
cu domiciliul în Tg-Jiu pentru păşunatul animalelor 
pe culturile agricole cu suma de 500 lei.

În urma precipitaţiilor abundente  s-au produs 
întreruperi în iluminatul public:

-in data de 11.06.2018 ora 00.15 s-a înterupt ilu-
minatul public în satul Rasova 

-în data de 19.06.2018 ora 23:00 s-a înterupt 
iluminatul public în satul Ceauru Liniile 4,5,6 şi 
Cornestiul Nou DN;

Pentru aceste întreruperi ale iluminatului public 
Şeful Biroului Poliţiei 

Locale a sunat la Serviciul Deranjamente 
(0251929).

În perioada 23-24.06.2018 s-a asigurat ordinea pub-
lică pe stadionul de fotbal din satul Rasova cu ocazia 
desfăşurării Campionatului Balcanic de Radiogonio-
metrie.

S-a acordat sprijin Şefului Postului de Poliție Bălești 
în efectuarea  activităţii de patrulare şi control rutier pe 
raza Comunei Bălești. 

Au  fost verificați mai mulți conducători auto de pe 
raza comunei și pe D.N 67 unde au fost aplicate sancți-
uni pentru nereguli rutiere.

Asigurăm Consiliul Local Bălești că și pe viitor ne vom 
face datoria conform prevederilor legale și atribuțiilor ce 
ne revin.

  ȘEF BIROU  POLIȚIEI LOCALE BĂLEȘTI,
  insp. Tudorescu Dragos-Roberto
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