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La data în data de 15.09.2018, Asociația Viitorul în 
Zori (Let’s Do It, Romania!) a derulat proiectul “Ziua 
Națională de Curățenie – 2018” desfășurat în context 
global în 150 de țări sub numele „World Clea-
nup Day”, o activitate de ecologizare și de res-
ponsabilizare a populației privind deșeurile, 
la care au fost invitate să participe ca parte-
nere toate instituțiile publice județene și lo-
cale, iar cetățenii s-au alăturat ca voluntari ai 
acestei mișcări.

Anul acesta proiectul s-a realizat și în con-
text global în 150 de țări, sub numele “World 
Cleanup Day”. Astfel, pe 15 septembrie 2018, 
proiectul si-a propus să mobilizeze  5% din 
populația planetei pentru a curăța deșeurile 
de pe toată suprafața Pământului într-o sin-
gură zi. În România, acest obiectiv se traduce 
prin mobilizarea a       1 milion de cetățeni, 
participanți în cadrul proiectului.

Proiectul s-a bucurat de sprijinul următo-
rilor  actori instituționali: Ministerul Mediu-
lui, Ministerul Educației Naționale, Ministe-
rul Turismului, Jandarmeria Română, Administrația 
Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din Româ-

nia, Asociația Comunelor din România, Asociația Mu-
nicipiilor din România.

Misiunea proiectului a fost de a mobiliza cetățenii, 

autoritățile, societatea civilă, companiile private și 
mass media pentru curățarea de deșeuri a arealelor 
naturale din jurul localităților României.

În cele cinci ediții desfășurate anterior, s-a reușit 
mobilizarea a aproximativ 1.400.000 de voluntari, 

dintre care 800.000 de tineri. Cu ajutorul lor, a 400 de 
companii și 1900 de primării s-a reușit strângerea a 
25.000 de tone de deșeuri.

Primăriile partenere au oferit un 
sprijin esențial în desfășurarea la 
nivel local a proiectului. Acestea au 
contribuit în fiecare ediție la organi-
zarea pe plan local a proiectului prin 
mobilizarea voluntarilor și asigura-
rea transportului deșeurilor colecta-
te pentru valorificarea acestora.

Primăria comunei Bălești a în-
cheiat Convenția de participare 
prin care s-a angajat să:

Respecte programul agreat de 
comun acord la nivel județean, re-
spective: 

08.00-09.00 – înregistrare, veri-
ficare, echipare voluntary;

09.00-14.00 – activitate de 
strâns deșeuri de către voluntary;

14.00-17.00 – ridicarea sacilor și 
transportul către bazele de stocare în vederea valori-
ficării corespunzătoare a acestora. 

LET’S DO IT, ROMANIA!

 ' Continuare în pag II-a

”INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME!”

Ai găsit un loc de muncă ce 
te-ar putea interesa? Ai grijă 
la posibilele ”CAPCANE”!
 Nu accepta cu ușurință 

ofertele de muncă gă
site prin intermediul 
anun țurilor online, 
convor birilor telefonice 
sau recomandărilor 
cunoscuților;

 Nu accepta să pleci la 
muncă în străinătate fără 
un contract de muncă sau 
forme legale de angajare, 
acceptate în țara de 
destinație;

 Nu preda cartea de 
identitate sau pașaportul 
pentru că ”așa e în siguranță”.

Ce riști dacă accepți să lucrezi ”LA NEGRU” în 
străinătate:
 Ai parte de condiții de muncă periculoase sau 

vătămătoare;

 Nu îți primești banii;
 Salariul este sub nivelul muncii depuse și sub 

salariul minim din acea țară;
 Nu ai parte de asigurare medical, asigurare în caz 

de accident, ajutor de șomaj, cotizație pentru 

Înformează-te cu privire la drepturile și reesponsabilitățile pe care le ai în țările în care 
intenționezi să muncești, să studiezi și/sau să locuiești inclusive la drepturile sociale 
(beneficii sociale și servicii sociale) specific fiecărui stat în parte.

  Insp. Cristina Găvan

Dist rugerea ambroz ie i  –  
ob l igaț ia  propr ie tar i lor  ș i /sau 

deț inător i lor  de  terenur i



Nr. 135 MONITORUL DE BĂLEŞTI

Pag. 2

 ' Urmare din pag I

 ' Urmare din pag I

pensionare;
 Salariul primit nu acoperă cheltuielile de 

întreținere;
 Nu îți poți permite întoarcerea în țară din 

lipsă de bani;
 Devii ținta grupărilor de traffic de persoane.

Munca neplătită, abuzul fizic și intimidarea sunt 
ilegale! Nu te lăsa exploatat!

Superiorul abuzează de funcția sa și îți 
lezează demnitatea prin propuneri 
sexuale?

Lucrezi în condiții de muncă 
insalubre, unde nu îți este asigurată igiena?!

În cazul în care te afli în una dintre 
situațiile mai sus menționate sau dorești să 
sesizezi o posibilă situație de trafic de persoane 
sună la Help – Line ANITP (Agenția Națională 
Împotriva Traficului de Persoane), structură de 
specialitate aflată în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne: 0800.800.678 (apelabil 
gratuit în România) sau +4021.313.31.00 
(apelabil cu tarif normal din străinătate). Pentru 
informații consulare MAE pune la dispoziție 
românilor din afara României, Centrul de 
Contact și Suport al Cetățenilor Români din 
Străinătate care funcționează 24 ore/7 zile în 
regim de Call Center, Mail Center și Portal.

RECOMANDĂRI:  
 Verifică dacă în țară în care urmează să te 

deplasezi ai nevoie de procurarea, în prealabil, 
a unei autorizații de muncă:

 La semnarea contractului, citește cu atenție 
toate prevederile;

 Încheie o asigurare de călătorie, medicală și 
de viață care să acopere întreaga perioadă 
cât te afli în străinătate;

 Înainte de plecarea în străinătate anunță o 
persoană de încredere cu cine, unde și cum 
pleci din țară;

 Înregistrează șederea atât la autoritățile 
locale, cât și la Misiunea Diplomatică/Oficiul 
Consular al României în acel stat;

 Stabilește o parola/semn de recunoaștere 
pe care să le folosești în comunicarea cu 
persoanele din țară, în situația în care ai 
probleme și nu poți transmite acest lucru 
direct;

 Nu preda nimănui actele personale de 
identitate (cu excepția oficialităților de la 
vamă/poliție);

 Informeazăte cu privire la cadrul legislativ 
specific fiecărui statgazdă, la condițiile de 

siguranță de la locul de muncă, la garanțiile, 
condițiile contractuale, precum și la drepturile 
și obligațiile care decurg din acestea cu privire 
la locul de muncă.

EURES (European Employment Services) este o 
rețea de cooperare între 
serviciile publice de ocupare din statele member 
UE și ale Spațiului Economic European și Comisia 
Europeană, create pentru a facilita libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul UE (Uniunea 
Europeană), SEE (Spațiul Economic European) și 
Elveția. EURES reprezintă siguranță și oferă sprijin 
românilor care lucrează sau doresc să lucreze în 
străinătate!

Ești student și cauți de lucru în 
străinătate?

Programul Work & Travel presupune un 

schimb cultural al Departamentului de 
Stat al Statelor Unite ale Amercii, prin care 
studenții au posibilitatea să muncească legal 
în America pe perioada vacanței universitare 
de vară. Programul impune încheierea de 
angajatorul strain a unui contract de muncă în 
condițiile legislației din SUA.

Programul AU PAIR. Au Pair este un 
program al Uniunii Europene care presupune 
”un angajament” între părți, nu un contract de 

muncă. Practic este un program de schimb 
cultural iar persoana Au Pair va fi tratată ca 
un membru al familiei nu ca un angajat. Un 
Au Pair primește o remunerație, sub forma 
unor ”bani de buzunar”. Familia gazdă 
are obligația săl informeze cu privire la 
îndatoririle sale, la timpul său liber și la suma 
ce îi va fi oferită.

Ai început studiile ”afară” și vrei să 
le continui în România?

Dacă ești cetățean roman, ai studiat în 
străinătate și dorești să îți continui studiile 
în Românbia, trebuie să știi că platform 
Study în România reprezintă poarta unică 
de acces la informațiile centralizate privind 
oportunitățile de studio în România.

Centrul Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor (CNRED)evaluează 

și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii 
Uniunii Europene (UE), ai spațiului Economic 
European (SEE) și ai celor din Confederația 
Elvețiană, în vederea continuării studiilor în 
România.

Vrei să te întorci în România și să îți 
deschizi propria afacere? Programul Diaspora 
StartUp îți vine în ajutor. Programul Diaspora 
StartUp, dezvoltat de Ministerul Fondurilor 
Europene, reprezintă o linie de finanțare 
destinată cetățenilor români din afara granițelor 
și celor reîntorși recent, care doresc săși valorifice 
abilitățile profesionale dobândite în afară, prin 
deschiderea unei afaceri în România. Beneficiarii 
pot fi persoane fizice (șomeri, persoane inactive 
persoane care au loc de muncă și înființează o 
afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

Asigure transportul deșeurilor colectate pentru valo-
rificarea acestora;

Mobilizeze cât mai mulți voluntari în 
activitatea de curățare a localității (s-a 
recomandat participarea a cel puțin 100 
voluntari);

Identifice zonele în care se propune 
colectarea deșeurilor; Realizeze un punct 
de informare pentru cetățenii localității 
interesați de acest proiect;

Asigure un punct de înregistrare a 
voluntarilor în ziua curățeniei naționale 
. Acesta presupune: spațiu alocat, perso-
nal instruit, formulare de înregistrare vo-
luntari noi sau confirmare voluntar deja 
înscriși);

Asigure un spațiu pentru depozitare 
material de lucru (saci, mănuși);

Asigure un punct de prim ajutor func-
tional pe toată durata evenimentului (dis-
pensar);

Monitorizeze activități de curățare a localității de 
deșeuri pe 15 septembrie.

Let’s Do It, Romania! ne-a mulțumit pentru sprijinul 
acordat în desfășurarea proiectului “Ziua de Curățenie 

Națională  2018”. Prin suportul oferit de instituția noas-
tră am contribuit la cea mai mare mobilizare de volun-
tari din țară care au curățat deșeurile din arealele natu-

rale din toată țara.
O primă estimare arată că  338.038 de voluntari au 

curățat 467 453 saci cu deșeuri în România.    La actiu-

ne au participat peste 1200 de primării, școli din toată 
țara, instituții județene, alături de companii, ong-uri și 
centre de plasament. De asemenea, sute de soldați ai 

Armatei Române, angajați ai Poliției, Pompi-
erilor, Jandarmeriei Române au luat parte la 
Ziua de Curățenie Națională, dar și angajați 
ai penitenciarelor și deținuți. 16 Ministere și 
instituții naționale au fost parteneri în acest 
proiect nostru. În total, 50 de companii au 
sprijinit inițiativa.

Let`s Do It, Romania! nu ar fi posibil fără 
organizatorii locali din fiecare județ. La nivel 
național, peste 400 de voluntari au contribu-
it la organizarea celei mai mari mișcări socia-
le din România.

La nivelul societății civile, 137 de 
organizații neguvernamentale și grupuri ci-
vice din România, reunind zeci de mii de co-
pii, tineri și adulți implicați și sute de mii de 
beneficiari și-au asumat împreună susținerea 
Zilei de Curățenie Națională.

În opinia noastră nu trebuie să existe o zi 
anume stabilită pentru curățenie. Curățenia 

trebuie păstrată de noi toți, în fiecare zi, numai astfel 
putem să contribuim împreună la protejarea mediului 
înconjurător.

LET’S DO IT, ROMANIA!

”INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME!”
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Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia ? 
În conformitate cu prevederile art. 1 alinea telor 

(1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea 
buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni 
se face de către toți proprietarii sau deținătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor 
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de 
irigații și ai bazinelor piscicole, precum și 
beneficiarii lucrărilor de construcții, unde 
au fost identificate focare de infestare. 
Aceștia au obligația ca după distrugerea 
buruienii să informeze în scris autoritatea 
administrației publice locale pe raza căruia 
se află terenul infestat, în vederea verificării 
aplicării lucrărilor de combatere. 

Când trebuie să fie distrusă 
buruiana? 

Buruiana ambrozia trebuie distrusă 
în perioada cuprinsă între răsărire și 
apariția primelor inflorescențe, respectiv 
până la data de 30 iunie a fiecărui an. În 
cazul reapariției focarelor de infestare se 
recomandă efectuarea repetată a lucrărilor 
de combatere pe întreaga perioadă a anului, 
evitânduse astfel apariția inflorescențelor. 

Cine trebuie să aplice sancțiunile 
pentru proprietarii/deținătorii/ administratorii/ 
beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile 
necesare de combatere? 

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 
și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
707/2018, verificarea și constatarea nerespectării 
obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, 
precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o 
Comisie mixtă constiuită prin ordin al Prefectului. 
Informarea Comisiei mixte referitoare la situația 

proprietarilor care nu au luat măsurile necesare de 
combatere se face în timp util de către autoritățile 
administrației publice locale. 

De asemenea, autoritățile administrației 
publice locale vor transmite în prealabil o somație 
către proprietarii sau deținătorii de terenuri, 
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, 

cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai 
bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor 
de construcți, pe ale căror suprafețe au fost depistate 
focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință 
despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi 
aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. 

Ce sancțiuni se vor aplica pentru pro-
prietarii/deținătorii/administratorii/ beneficiarii 
de terenuri care nu respectă prevederile legale? 

Comisia numită prin ordin al prefectului 

efectuează două controale pe teren. Primul control 
îl efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an, iar 
proprietarii care nu au aplicat măsuri de combatere 
sunt sancționați cu ”Avertisment”. 

Cel deal doilea control este efectuat de către 
comisie în perioada 16 – 31 iulie a fiecărui an și 
vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, 

administratorii drumurilor publice, 
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, 
sistemelor de irigații și ai bazinelor 
piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor 
de construcții care nu au aplicat 
lucrările de combatere a buruienii 
nici după ce au primit sancțiunea de 
avertisment. În acest caz, persoanele 
fizice se sancționează cu amendă de la 
750 lei la 5.000 lei iar persoanele juridice 
cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei.  
Atenție! Persoanele sancționate cu 
amenzi în primul an de control de către 
Comisia mixtă, respectiv în anul 2019, 
pot fi sancționate și în anii următori 
dacă nu aplică măsurile de combatere a 
buruienii ambrozia potrivit legii. 

Care sunt actele normative 
ce trebuie cunoscute de către 

proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ 
beneficiarii de terenuri ? 

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii 
ambrozia;  Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea 
buruienii ambrozia. 

  ȘEF SERVICIUL AGRICULTURĂ,
  ec. Pompilia Spineanu

DISTRUGEREA AMBROZIEI –  
OBLIGAȚIA PROPRIETARILOR ȘI/SAU DEȚINĂTORILOR DE TERENURI

Activităţi şi constatări. 
Au fost desfăşurate patrulări pe teritoriul 

comunei Băleşti în fiecare zi a săptămânii 
între orele 16:0003:00, urmărinduse  
funcţionarea iluminatului public, spaţiile de 
joacă şi culturile agricole.

Sa răspuns la un nr. de 17 sesizări, 
sau eliberat un nr. de 7 Autorizații de 
Funcționare privind desfășurarea  unor 
activități  comerciale şi un nr. de 2 Autorizaţii 
pentru tăierea nucilor.

Au fost identificate şi verificate un nr. de 
15 persoane care din diferite motive nu au 
preschimbat actele de identitate. Sa ridicat  
poșta militară de la Postul de Poliție Bălești. 

Sa asigurat ordinea şi liniştea publică 
la stadionul sintetic când sau desfășurat 
meciuri şi sa încasat taxa aferentă. Sa 
asigurat ordinea şi liniştea publică la școlile 
din comună.

În data de 02.09.2018,  între orele 12:0015:30, 
agenţii Băzăvan  Vasile şi Gugu Nicolae Adrian 
au asigurat liniştea şi ordinea publică la meciul 
desfaşurat pe stadionul Ceauru.

În perioada 0608.09.2018 sa asigurat de către 
toţi agenţii Poliţiei Locale menţinerea liniştii şi 
ordinii publice cu ocazia desfăşurării manifestărilor 
ocazionate de  ,,Zilele Comunei Băleşti”.

În data de 16.09.2018,  între orele 12:0015:10, 
agenţii Guran Vasile și Gugu Nicolae Adrian au 
asigurat liniştea şi ordinea publică la meciul 
desfaşurat pe stadionul din satul Ceauru.

În data de 18.09.2018, la ora 20:30, agenții 

Staniloiu Costinel şi Găvan Gheorghe au participat 
împreună  cu agenţii de la Inspectoratul Județean 

de Jandarmi Gorj  la patrulări pe terenurile agricole 
din comună. 

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

Au  fost verificați, împreună cu agentul de la 
Postul de Poliție Bălești, Bogdan Serban, mai mulți 
conducători auto de pe raza comunei și pe D.N 67  
aplicânduse sancțiuni pentru nereguli rutiere.

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

  ȘEF BIROUL  POLIȚIEI  LOCALE  BĂLEȘTI,
  insp.  Dragoș-Roberto Tudorescu

Raport privind activitatea desfășurată de Poliția Locală 
Bălești în luna septembrie 2018Prin H.G.739/2018, se modifică H.G nr.500/2017 

privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru 
aplicarea programului de susținere a crescătorilor de 
ovine pentru comercializarea lânii”. 

Având în vedere că pentru obținerea acestui ajutor de 
minimis, crescătorii trebuie să facă dovada comercializării 
cantității de lână și ținând cont de faptul că după 
începerea implementării schemei de ajutor de minimis, 
centrele de colectare a lânii și unitățile de procesare a lânii 
au devenit interesate de achiziția acestor cantități, este 
necesară prelungirea perioadei de valorificare a lânii și 
cea a depunerii documentelor aferente. 

Astfel, prezentul act normativ reglementează: 
- completarea perioadei de cerere, cu încă o perioadă, 

respectiv 20 septembrie – 1 noiembrie, în consecință, și a 
perioadei pentru depunerea documentelor justificative care 
să ateste comercializarea producției de lână obținute, cu 
perioada cuprinsă între 20 septembrie și 1 noiembrie 2018; 

- în mod corespunzător, se prelungește termenul 
până la care Direcțiile pentru agricultură județene şi a 
municipiului București întocmesc situația centralizatoare 
cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, 
respectiv până la data de 10 noiembrie 2018. 

- că atestatul de producător trebuie să fie valabil la data 
comercializării lânii, având în vedere corelarea acțiunii de 
comercializare a lânii cu documentul care atestă această 
comercializare, respectiv, atestatul de producător emis în 
baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Programul de susținere a crescătorilor de ovine 
pentru comercializarea lânii în țara noastră are drept 
scop asigurarea creșterii numerice a efectivelor de 
ovine, precum şi o eficiență economică în realizarea şi 
valorificarea produselor obținute de la acestea. 

De asemenea, aplicarea acestei scheme de minimis 
stimulează înființarea centrelor de colectare a lânii, 
creează noi locuri de muncă și stabilizează veniturile 
crescătorilor de ovine. 

Ref. Liliana-Victorița Bălănescu

NOUTĂȚI LEGISLATIVE
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Manifestările ocazionate de ”Zilele comunei Bălești”, 
Ediția a XII-a au debutat în ziua de 06.09.2018, orele 
12,00, cu ședința festivă a Consiliului Local Bălești dedi-
cată împlinirii a 50 de ani de la nașterea comunei Bălești 
în actuala configurație teritorială. La această ședință au 
participat foști primari și viceprimari ai comunei Bălești 
ce au păstorit localitatea noastră după anul 1968. Au 
fost prezenți și Prefectul Județului Gorj, domnul Ciprian 
Florescu; domnul Nicolae Muja, vicepreședintele Con-
siliului Județean Gorj, șeful Inspectoratului de Poliție 
al Județului Gorj și cetățeni ai comunei Bălești care au 
deținut sau dețin funcții în cadrul instituțiilor județene.

Cu această ocazie, s-au înmânat diplome tuturor 
celor care și-au adus aportul la dezvoltarea comunei 
Bălești din anul 1968 până în prezent.

În zilele anterioare deschiderii manifestărilor s-a 
desfășurat campionatul de fotbal pe sate care a 
culminat în ziua de 06.09.2018 cu disputarea fina-
lelor pentru locurile 1 și 2, respectiv 3 și 4.

În urma disputării finalelor, campionatul de fot-
bal pe comună a fost câștigat de către echipa satu-
lui Stolojani care a trecut în finală de echipa satului 
Rasova, în timp ce în finala mica s-a impus echi-
pa satului Ceauru în detrimentul echipei din satul 
Bălești. Primele 3 clasate au primit diplome, cupe și 
premii în bani, fiind recompensate și celelalte par-
ticipante (Ceauru, Cornești, Voinigești, Tămășești și 
Bălăcești). 

Pe terenul sintetic din imediata vecinătate a sta-
dionului din satul Ceauru s-a desfășurat, în ziua de 
06.09.2018, un minicampionat format din 4 echipe 
de copii (Ceauru I, Tălpășești, Bălești și Ceauru II). În 
urma disputării partidelor, câștigători au fost copii 
din satul Tălpășești urmați de cei din echipa Ceau-
ru I. Toate echipele participante au fost premiate 
(cupe, diplome, bani).

Seara primei zile a manifestărilor a continuat cu re-
citalul formației Dorinel Dinculeană și al unor interpreți 
locali, precum și tradiționala horă a satului în care s-au 
prins cetățeni de toate vârstele.   

Manifestări organizate la Căminul Cultural 
”Ion Teoteoi”

În ziua de vineri, 07.09.2018, la Căminul Cultural 
”Ion Teoteoi” Bălești, s-a desfășurat simpozionul isto-
ric județean ”Comuna Bălești, leagăn de civilizație și 
istorie” dedicat aniversării unei jumătăți de secol de la 
înființarea comunei în actuala formulă. 

La această manifestare au participat: jr. Mădălin 
Ion Ungureanu – primarul comunei Bălești, prof. Ghe-
orghe Nichifor – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Gorj, prof. Cornel Şomîcu – director al Şcolii Gimnaziale 
„Antonie Mogoş”, prof. Ion Hobeanu, lt.col.(r) Gheorghe 
Buşe – secretar executiv al filialei Gorj a ANCERM, prof. 
Dorel Şorop şi dr. Doru Fometescu. Din cuvântările aces-
tora, cei prezenți, au aflat o multitudine de informaţii 
valoroase din istoria de 600 ani a comunei Băleşti.  

Comuna Bălești, una dintre cele mai importante din 
județul Gorj prin prisma întinderii și numărului de locu-
itori, aniversează în anul 2018 semicentenarul înființării 

din 1968. O mare parte din activitățile propuse de 
manifestările ZILELE COMUNEI BĂLEȘTI 2018 au 
fost închinate acestei sărbători dar și Centenaru-
lui României Mari. Mai multe instituții, printre care 
SSIR Gorj, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, Ser-
viciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Asociația 
Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” și Asociația 
”Școala Gorjeană” și-au dat mâna în organizarea 
Simpozionului Județean de Istorie dedicat marcării 
a 50 de ani de la înființarea comunei și a peste șase 
secole de la atestarea satelor din această zonă.

În continuare, vă prezentăm aspecte legate de 
istoria comunei noastre:

-La 16 februarie 1968, Marea Adunare Națională 
adopta „Legea nr. 2 privind organizarea administrati-
vă a teritoriului Republicii Socialiste România“, răma-
să în vigoare, Legea nr. 2/1968 a cunoscut aproxima-

tiv 200 de modificări, aproape toate după 1989. Reforma 
comunistă modifica precedentul mod de organizare ce 
avea ca sursă de inspiraţie unităţile administrativ-terito-
riale existente pe teritoriul URSS: regiuni şi raioane. În 
urma revenirii la organizarea tradiţională, România cu-
prindea 39 de judeţe, 2.706 comune, 47 de municipii şi 
189 oraşe. Una din aceste comune era Băleștiul.

Autorităţile comuniste de la Gorj au avut de anali-
zat diverse propuneri de reorganizare şi diverse denu-
miri pentru comunele judeţului. Astfel, la şedinţa din 15 
decembrie 1967, Vasile Hortopan-vicepreşedintele Sfa-
tului Raional a prezentat mai multe propuneri privind 
comunele Dăneşti-Brătuia-Budieni. Se pare că la data 
şedinţei ”în raionul Gorj sunt propuneri pentru 5 comu-
ne care sunt cu mult sub media prevăzută”. Tot acolo 

aflăm că locuitorii din ”Câmpofeni şi Stroieşti au cerut 
deja să treacă de Corneşti. 

S-a căzut de acord să se facă o comună cu centru la 
jumătate”. Această propunere nu s-a mai realizat, comu-
na Corneşti dispărând şi ea în interiorul comunei Băleşti. 
Tot atunci a fost tranşată soarta localităţilor Turcineşti, 
Iaşi şi Iezureni, doar ultima putând fi unită 
administrativ cu oraşul.

Pentru comuna Bălești lucrurile au fost și 
mai interesante, participanţii subliniind că: 
„Cetăţenii din Ceauru au solicitat schimba-
rea denumirii comunei Băleşti în numele de 
Suşiţa, denumire care nu a fost respinsă de 
cei din Băleşti”. De menţionat că la acel mo-
ment exista propunerea ca fostele comune 
Băleşti (satele Băleşti, Rasova şi Voinigeşti) şi 
Ceauru (satele Tămăşeşti, Ceauru, Bălăceşti 
şi Uncioaia) să constituie o singură structu-
ră.

Comuna care trebuia să apară în 1968 nu 
lua în discuţie şi alipirea comunei Corneşti, 
aşa cum s-a întâmplat până la urmă. Dezba-
terile au fost furtunoase atât referitor la con-
figuraţia teritorială cât şi la denumire.

Documentele de arhivă ne oferă însă o imagine 
a aşezărilor componente la vremea aceea. Reţinem 
din raportul autorităţilor din vremea aceea că fos-
ta comună Băleşti era aşezată la 5 km vest de oraşul 
Târgu-Jiu, avea în componenţă satele Băleşti, Rasova 
şi Voinigeşti şi o populaţie de 2095 locuitori. Comu-
na era cooperativizată şi avea 1878 ha teren arabil. 
Informaţii mai interesante aflăm despre comuna Ceau-
ru: ”…aşezată în prezent prin strămutarea la limita de 
Sud-Est a satului Băleşti are în prezent 2693 locuitori şi 
1848 ha, teren arabil fiind de asemenea cooperativizată. 
În urma strămutării satelor, comuna Ceauru are în pre-
zent două sate-Tămăşeşti şi Ceauru,-care s-au format 
din fostele sate Ceauru, Bălăceşti, Uncioaia şi o parte 
din Tămăşeşti. Datorită strămutării în noua aşezare sa-
tul Tămăşeşti nu este electrificat, iar comuna Băleşti şi 
satul nou Ceauru sunt electrificate în întregime”.Pri-
vind istoria zonei, reținem că teritoriul actualei comune 
Bălești este format din cinci foste comune. La începutul 
secolului trecut erau următoarele comune: Bălești-cu 
satele Bălești, Rasova și Voinigești; Bălăcești-cu satele 
Bălăceștii de Sus, Bălăceștii de Jos, Cetate și Vârțu; Cea-
uru-cu satele Ceauru, Tămășești și Uncioaia; Cornești-cu 
satele Balava, Copăceni, Cornești, Găvănești, Tălpășești; 
Stolojani- Bălani, Cocheci şi Lăscătei.

Privind și mai adânc în istorie, vechea comună 
Bălești era formată din următoarele mahalale: Arhoţi 
(Băleşti-Moşneni), Mălăeşti, Rasova, Spineni, Şarapatini 
şi Voinigeşti. În 1864 acestea au dispărut, lăsând locul 
satelor Băleşti, Rasova şi Voinigeşti. Se mai cuvine o 
mențiune, comuna Bălești nu și-a schimbat forma între 
1864 și 1968. La reorganizarea administrativ-teritoria-

lă din februarie 1968, în urma împărţirii teritoriale 
acestei comune i s-au mai alipit altele două: Ceauru 
şi Corneşti. Astfel, comuna Ceauru mai avea alipită 
comuna Bălăceşti încă din anul 1950 iar comuna 
Corneşti avea alipită fosta comună Stolojani desfi-
inţată în anul 1939.

La comuna Ceauru până în anul 1864 se găseau 
două mahalale: Ceauru şi Tămăşeşti, aceasta din 
urmă fiind formată din fostele mahalale Tămăşeşti 
Moşneni şi mahalaua boierească desfiinţată prin 
contopire în jurul anului 1850. A funcţionat până 
la data de 31 decembrie 1965, când a fost emis 
Decretul de strămutare numărul 1037 prin care se 
prevedea ca satele Ceauru şi Bălăceşti precum şi o 
parte din cătunul Uncioaia să fie strămutate în co-
muna Băleşti într-o nouă vatră de sat. Comuna a mai 
funcţionat până în luna iunie din anul 1966 când 
gospodăriile locuitorilor de acolo au început să fie 
strămutate.

Despre comuna Cornești reținem că s-a format în 
1864 din satele Copăceni, Corneşti, Găvăneşti şi Tălpă-
şeşti. După anul 1939, când s-a desfiinţat fosta comună 
Stolojani, aceasta a fost trecută în mai multe rânduri ori 
la comuna Corneşti ori la comuna Arcani sau la comuna 

Zilele Comunei Bălești
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Stroieşti. Aceasta era formată în anul 1881 şi avea trei 
mahalale: Bălani, Cocheci şi Lăscătei iar în anul 1968 
împreună cu comuna Corneşti la care era alipită au fost 
trecute la comuna Băleşti~.

RECLAME
Tot cu ocazia manifestărilor ocazionate de ”Zile-

le comunei Bălești”, la Căminul Cultural ”Ion Teoteoi” 
Bălești a fost lansat nr.2 al revistei ”Băleștiul Eroic” în 
parteneriat cu Asociația ”Școala Gorjeană” și Asociația 
cultural-istorică ”Dumitru și Maria Pleniceanu”. Cu 
aceeași ocazie, s-a înregistrat și o premieră: echipa 
Detecții Gorj a organizat prima expoziție cu piese pe 
care le-au găsit pe raza județului Gorj. 

Piesele etalate în sala de festivităţi a căminului cul-
tural au putut fi astfel admirate de cetăţenii din comu-
na Băleşti şi de invitaţii prezenți la manifestări. Vizita-
torii au putut să vadă piese specifice cavaleriei, tuburi 
de proiectile, vechi obiecte de tăiat şi de aprindere a 
focului. 

Domnul Valentin Cîrstea, membru al echipei 
Detecții Gorj a declarat: „Ne bucură ocazia oferită de 
autorităţi, să expunem aceste piese. Sunt piese origi-
nale, reale, găsite acolo, în tranşee. Noi ne imaginăm ce 
a fost pentru soldaţii noştri să se abată asupra lor ploaia 
de schije, precum cele pe care le vedeţi aici. Avem muni-
ţie de diferite calibre, arme, obiecte personale, decoraţii 
şi alte piese”. 

La vernisaj au luat parte şi reprezentanţii Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru 
Petrescu” al județului Gorj, în frunte cu inspectorul şef 
Augustin Malacu. 

Inaugurare Grădiniță Bălești
 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bălești 

a reușit să finalizeze această investiție cu fonduri de la 
Uniunea Europeană, aproximativ 600.000 lei (construire 
clădire și dotare cu mobilier) iar în acest spațiu nou își 
desfășoară activitatea 46 de preșcolari și elevi de la clasa 
pregătitoare din comuna noastră. Grădinița cu Program 
Normal Bălești funcționează    într-o clădire modernă 
care a fost executată în spatele vechii grădinițe și cu-
prinde trei clase: una în care funcționează clasa pregăti-
toare și două pentru preșcolari. 

Lucrările la această investiție au fost începute în 
primăvara anului 2017, clădirea fiind dispusă pe două 
nivele (parter și etaj), fiind dotată cu grupuri sociale și 
cabine de duș. 

În ziua de vineri, 07.09.2018, ora 12,00, în cadrul ma-
nifestărilor ocazionate 

de ”Zilele comunei Bălești”, Ediția a XII-a, a avut loc 
inaugurarea localului nou al Grădiniței Bălești și cere-
monia religioasă de sfințire. La eveniment au participat 
copii și cetățeni ai comunei Bălești, inspectorul școlar 
general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, domnul 
Ion Ișfan, directorul Școlii Gimnaziale “Antonie Mogoș”, 
domnul Cornel Șomîcu, cadre didactice, reprezentanți ai 
Consiliului Local Bălești și ai Primăriei Bălești în frunte cu 

primarul comunei, domnul jr. Ungureanu Mădălin-Ion. 
Slujba de sfințire a noii clădiri a fost oficiată 

de către paroh Spineanu Adrian iar cu această 
ocazie, primarul comunei Bălești, domnul jr. Un-
gureanu Mădălin-Ion, a declarat următoarele: 
“Este o clădire dedicată exclusiv micuților noștrii 
din localitate, care vor începe activitatea din 10 
septembrie într-o unitate nouă, plăcută, frumos 
amenajată. Acum două săptămâni am început 
lucrările de modernizare și la gradiniță din satul 
Ceauru. Lucrările sunt finanțate tot din fonduri 
europene. Valoarea lucrărilor este de aproxima-
tiv 1,6 milioane lei. O parte din această sumă va 
fi alocată pentru dotarea gradiniței. Din discuțiile 
cu executantul lucrărilor, copiii își vor putea relua 
activitatea la această grădiniță chiar în preajma 
sărbătorilor de iarnă. Până atunci vor studia la 
școala din satul Ceauru”.

Inaugurare operă artistică ”Strigătul”
În a doua zi a manifestărilor (07.09.2018), la orele 

13,00, în zona ”Fântâna lui Coșbuc”, în prezența unei 

asistențe impresionante, a fost inaugurat[ opera artis-
tică ”Strigătul”, semnată de profesorul Ion Mălăescu, 
ocazie cu care a fost lansată și cartea acestuia ”Strigătul, 
operă militantă” (Apel la dialog și normalitate). 

În continuare, vă prezentăm mesajul domnului pro-
fesor Ion Mălăescu:

OAMENI BUNI,
Mă adresez vouă, celor de față, celor de pre-

tutindeni și în veci tuturor. Repet, mă adresez 
oamenilor celor de față, celor de pretutindeni și 
în veci tuturor, și vă cer să fiți mai buni deoarece 
a fi mai bun a devenit o necessitate stringentă, a 
devenit chiar o chestiune de a fi sau a nu fi. Având 
tema că răutatea câștigă teren mă duce gândul la 
o luptă cu răii, relele și răutățile. Îmi dau seama că 
nu e suficient să influențez pe cei apropriați, că 
nu-i suficient să scriu articole la ziare și reviste, să 
scriu epigrame și să țin diferite discursuri, am con-
ceput și executat o opera spațială militantă numită 
”Strigătul” care accentuează spusele mele trans-
formându-le în strigăte pentru faptele iraționale 
fac ca situația să devină strigătoare la cer. Am ales 
ca material de consstrucție piatra care prin tăria și 
durata ei face ca ”strigătul” să reziste peste ani și să 
fie puternic. Dacă Brâncuși spune că a făcut piatra 
”să cânte”, eu spun că am făcut piatra să ”strige”.

Notăm (oarecum în paranteză) că nu există plăcere 
mai mare decât să vezi cum ”piatra piatră de e piatră”, 
piatra cea dură, veșnică, diformă, grea și indisciplinată, 
piatra cea sculptată de natură în timpul rostogolirii ei 
libere pe albiile râurilor, devine în mâna ziditorului pri-
ceput, cuminte și ascultătoare și se înfrățește cu cimen-

tul (alt element puternic) formând linii drepte și curbe, 
vertical, care ilustrează idea de strigăt.

Opera ”Strigătul”, prin forma ei (gât de pasăre cu 
ciocul deschis spre cer) sugerează faptul că își extrage 
printr-un efort sisific acest strigăt din seva pământului, 
din cumințenia lui și îl propagă spre lume, spre cer, spre 
demiurgul responsabil de tot ce se întâmplă pe pământ, 
cerându-i să corecteze din mers ființa umană care, conș-
tient sau nu, riscă să-și anuleze viitorul.

Așadar, demersul meu artistic izvorăște dintr-o 
adâncă iubire de oameni și sinceră dragoste de viață. 
Simt că sunt pământeanul care, când voi trece la cele 
veșnice, voi trăi cel mai mare regret. Dacă nu mă veți mai 
vedea printre voi aș dori să știți că mă aflu     într-o altă 
parte a globului, într-o misiune de luptă.

Dacă acceptăm că omenirea se află într-o continua 
devenire (evoluție sau ivoluție) demersul meu artistic 
constă în aceea că lupt (și caut aliați în această luptă) 
ca această devenire să fie pozitivă, să fie evoluție, 
necrezând în schimbări bruște, spectaculoase, eu cer 
omului să fie azi mai bun barem cu o miime decât a fost 
ieri și atunci devenirea noastră ar fi cu plus. Pe scurt, eu 

lupt pentru pozitivizarea devenirii noastre. Pentru 
că lupta nu e ușoară sunt conștient că nu o pot duce 
numai eu prin activitatea și opera mea și atunci visez 
să formăm împreună un ”partid” mondial al oame-
nilor de bine. Sugerez că această luptă să înceapă 
cu noi înșine și numai după ce bunătatea din noi a 
triumfat să începem să îi lămurim pe cei din jur să 
devină mai buni. Să fie mai buni este cel mai frumos 
mesaj ce se poate adresa oamenilor.

Unii filosofi și preoți (printre care și Arsenie Boca 
și Iustin Pârvu) s-au grăbit să prezică un destin 
în care omul va fi din ce în ce mai rău. Chiar dacă 
există indicii care ar îndreptăți o asemenea opinie, 
eu cred că ea nu trebuie lansată în public. Este un 
fel de subliniere și cultivare a răului și cei ce iau la 
cunoștință s-ar împăca cu un astfel de destin și apoi 
l-ar accepta.

Putem admite că omul este sub influența unui 
determinism de ordin biologic, economic, social, 
dar nu este victima acestui determinism. El trebuie 
și poate lupta.

Filosofia chineză Shung Fhei susține că destinul nu 
este implacabil adăugând că el poate fi influențat de 
gândirea și acțiunile rationale ale omului.

Kirill, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, crede că 
se săvârșesc păcate tot mai multe și tot mai mari și că 
aceasta ar grăbi sosirea apocalipsei. Noi refuzăm să cre-

dem că va exista o apocalipsă dar, n-ar strica să fim mai 
buni și să nu mai facem păcate.

Astrologii spun că noi putem intervene în karma 
noastră, influențând-o.

Păi, dacă vom fi tot mai răi, vom ajunge (la scară is-
torică) să ne ucidem unii pe alții, să ne mâncăm unii pe 
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Referendumul familiei  din 6, 7 octom
brie 2018 se referă la schimbarea definiției 
constituționale a familiei. Dacă, până acum, 
Constituția prevedea că familia se bazează 
pe căsătoria între soți, modificarea ar înlocui 
acest cuvânt cu ideea că soții pot fi doar un 
bărbat și o femeie.

Pe 6 și în 7 octombrie, românii vor 
putea vota cu privire la introducerea (și)  în 
Constituție a posibilității căsătoriei doar între 
bărbat și femeie.

Iată ce trebuie să știți despre referendum: 
ce implică, unde se poate vota, când, de ce 
acte e nevoie și care sunt posibilele rezultate 
ale referendumului. Până acum, Constituția 
prevedea că familia se bazează pe căsătoria 
între soți, iar modificarea ar înlocui acest 
cuvânt cu ideea că soții pot fi doar un bărbat 
și o femeie. Cu toate acestea, la referendumul 
familiei, întrebarea care se pune la vot și 
la care ar trebui să răspundă cetățenii va 
fi: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a 
Constituției României în forma aprobată de 
Parlament”, modificarea vizează, de fapt, 
chestiunea menționată anterior, întrebare la 
care alegătorii trebuie să răspundă „da” sau 
„nu”. 

Motivul pentru care nu a fost inserată 
întrebarea, explicit, este că Legea nr. 
3/2000 privind organizarea și desfășurea 
referendumului prevede că întrebarea de pe 
buletinele de vot trebuie formulată în sensul 
prevăzut anterior.

Pentru a înțelege, cu adevărat, 
implicațiile votului, trebuie să luate în 
considerare următoarele:

Că nici în prezent nu este permisă 
căsătoria între persoane de același sex. 
Este prevăzut astfel în Codul civil, în cadrul 
articolului 258. Dacă se va ajunge la 
modificarea Constituției, va fi mult mai grea 
o modificare ulterioară. Constituția, fiind 
considerată actul juridic cel mai puternic din 
România (legea fundamentală), este și cel 
mai greu de modificat, și nu la fel este în 
cazul Codului civil.

Cine poate vota?
Toți cetățenii români care au împlinit 18 

ani (inclusiv în ziua referendumului) 
vor putea vota, cu excepția celor cu 
probleme mintale dovedite, puși sub 
interdicție, dar și a celor condamnați la 
pierderea drepturilor electorale.

Unde se poate vota?
Cei care vor să voteze vor putea 

vota în localitatea de domiciliu, la 
secțiile de votare unde sunt arondați. 
Dacă nu se află în localitatea de 
domiciliu, vor putea vota în altă 
localitate. În cazul românilor din 
străinătate, aceștia vor vota în cadrul 
secțiilor de vot din străinătate. Acestea 
se află, de regulă, în aceleași locații 
cu misiunile diplomatice și secțiile 
consulare sau institutele culturale, 
însă pot fi organizate și în alte locuri, 
cu permisiunea autorităților din statul 
respectiv.

Data de votare
Referendumul se va organiza în 6 și 7 

octombrie 2018, începând, în fiecare zi, la 
7:00 și terminânduse la 21:00.

Acte necesare pentru vot
cartea de identitate;
cartea electronică de identitate;
cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate;
pașaportul diplomatic;
pașaportul diplomatic electronic;
pașaportul de serviciu;
pașaportul de serviciu electronic;
carnetul de serviciu militar, în cazul 

elevilor din școlile militare;
pașaportul simplu, doar pentru 

cetățenii care votează în străinătate (cu 
menționarea țării de domiciliu, în cazul 
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate);

pașaportul simplu electronic, doar 
pentru cetățenii care votează în străinătate 
(cu menționarea țării de domiciliu, în cazul 
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate);

pașaportul simplu temporar, doar 
pentru cetățenii care votează în străinătate 
(cu menționarea țării de domiciliu, în cazul 
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate).

Cetățenii români cu 
domiciliul în străinătate 
pot vota doar cu ultimele 
trei tipuri de documente 
menționate în lista anterioară 
(cele trei tipuri de pașaport).

Posibilele rezultate 
Pentru a fi valabil, la 

un referendum trebuie să 
participe cel puțin 30% 
din numărul persoanelor 
înscrise în listele electorale 
permanente. Pentru a fi 

validat, opțiunile valabil exprimate trebuie 
să reprezinte cel puțin 25% din cei înscriși pe 
listele electorale permanente.

În funcție de rezultatul referendumului 
(care este obligatoriu), efectele care pot să 
se producă sunt fie menținerea prevederii 
din Constituție referitoare la familie așa cum 
este, fie modificarea acesteia.

Contravenții
Constituie contravenții, potrivit art. 49 

din Legea 3/2000, în măsura în care, 
potrivit legii, nu sunt infracțiuni, 

următoarele fapte:
• înscrierea, cu bună știință, a unei 

persoane în mai multe liste electorale ale 
localității de domiciliu; înscrierea în listele 
electorale a unor persoane fictive ori care nu 
au drept de vot;

• refuzul de a se conforma dispozițiilor 
președintelui biroului electoral al secției 
de votare cu privire la asigurarea ordinii din 
localul de vot și în împrejurimi;

• refuzul nejustificat de a înmâna 
buletinul de vot și ștampila de votare 
persoanei înscrise în listă și care prezintă 
actul de identitate, precum și înmânarea 
buletinului de vot unei persoane care nu 
prezintă acest act;

• părăsirea localului secției de 
votare înainte de stabilirea rezultatului 
referendumului și de semnarea procesului
verbal de către membrii biroului electoral al 
secției de votare;

• absența nejustificată a președintelui 
sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți 
potrivit prevederilor prezentei legi, de la 
activitatea acestora;

• tipărirea fără drept, în vederea utilizării 
în ziua referendumului, de buletine de vot. 

Contravențiile prevăzute la art. 49 lit. a)
d) se sancționează cu amendă de la  

500 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la 
lit. e) și f ), cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

Insp. Cristina-Elena Saragea

REFERENDUMUL FAMILIEI
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Consiliul local al comunei Băleşti, întrunit în şe-
dinţă ordinară publică la data de 28.09.2018, a apro-
bat  Programul de activitate pe trimestrul IV/2018. 
Acest program este structurat pe două capitole :

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

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

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

OBIECTIVE ŞI SARCINI DE RE-
ALIZAT

În domeniul social – eco-
nomic

Urmărirea permanentă a 
menţinerii în stare bună de 
circulaţie a drumurilor pe raza 
teritorial-administrativă a co-
munei Balesti;

Urmărirea finalizarii lucrări-
lor la investiţiile: alimentare cu 
apă satele Corneşti, Găvăneşti, 
Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova 
şi canalizarea satelor Ceauru, 
Cornesti, Gavanesti, Stolojani, 
Talpasesti în vederea încadră-
rii în graficele şi termenele 
prevăzute prin documentaţia 
de execuţie, respectiv urma-
rirea mentinerii in buna stare 
de functiune a lucrarilor de canalizare finalizate din 
satele Balesti si Tamasesti , respectiv a lucrarilor fi-
nalizate de asfaltare drum comunal Gavanesti si as-
faltare, canalizare, alimentare cu apa sat Voinigesti;

Urmarire  reabilitare si modernizare Camine cul-
turale Rasova si Stolojani, gradinita Ceauru;

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

Urmărirea permanentă a respectării prevederi-
lor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea şi execu-
tarea 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 ur-
banism aferent al căror termen al căror termen de 
valabilitate a fost prelungit pentru o perioadă de 2 
ani;

Eliberarea, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, a certificatelor de urbanism şi a autoriza-
ţiilor pentru racordarea gospodăriilor populaţiei la 
instalaţia de aducţiune a gazelor naturale şi la siste-
mul centralizat de alimentare cu apă;

Întocmirea de către Compartimentul cadastru, 
urbanism, administrarea domeniului public şi pri-
vat de interes local a registrului zonelor şi spaţiilor 
verzi din raza teritorial-administrativă a comunei 
Băleşti şi completarea acestuia cu situaţia existentă;

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;

 Continuarea completării registrelor agricole, 
cu datele reieşite din recensământul general agri-
col 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 
agricol, continuarea încheierii partidelor pe fiecare 
deţinător de teren agricol şi întocmirea documen-
taţiilor în vederea emiterii titlurilor de proprietate 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a 
Ordinului Prefectului;

 Urmarire punere in functiune statie de epurare 
Ceauru;

 Urmarirea implementarii urmatoarelor proiec-
te: Centru social de zi, sat Cornesti,  Gradinita Cor-
nesti, Balesti si Ceauru, Baza sportiva Talpasesti, 
Afterschool.

În domeniul activităţii cultural – educative
Organizarea de activităţi culturale în cadrul Că-

minului cultural Băleşti şi a filialelor Rasova şi Sto-
lojani, urmate de recenzii de cărţi, discotecă şi hore 
populare;

Respectarea programului de lucru la Biblioteca 
comunală şi atragerea unui număr cât mai mare de 
cititori din rândul elevilor, tineretului şi persoanelor 
vârstnice.

În domeniul muncii organizatorice
Pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului 

Local cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare şi a Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local;

Ţinerea şedinţelor comisiilor de specialitate, îna-
intea şedinţelor Consiliului Local, pentru întocmi-
rea rapoartelor de avizare a proiectelor de hotărâri 
ce urmează a fi supuse, analizei, dezbaterii şi adop-
tării;

Întâlnirea consilierilor, conform repartizării, cu 
cetăţenii comunei pe sate şi informarea trimestrială 

a Consiliului Local cu problemele ridicate ce urmea-
ză a fi soluţionate cu sprijinul executivului.

GRAFICUL DE ŞEDINŢE

 26.10.2018
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proce-

sului-verbal al şedinţei ordinare publice din luna 
septembrie 2018;

Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei 
Culturale pe anul 2019;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoarte-
lor de activitate ale asistentilor personali ai persoa-
nelor cu handicap pe semestrul I/2018;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de masuri specifice de aparare impo-
triva incendiilor pe perioada sezonu-
lui rece 2018-2019;

Proiect de hotărâre privind apro-
barea PLANULUI OPERATIV de orga-
nizare a interventiilor, pentru asigu-
rarea circulatiei rutiere in conditii de 
siguranta, pe drumurile publice de 
interes local din administrarea co-
munei Balesti, in perioada de iarna 
2018-2019;

Informare: executarea hotărârilor 
adoptate de Consiliul local Băleşti în 
trimestrul II/2018.

30.11.2018

      1. Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procesului-verbal al şe-
dinţei ordinare 

          publice din luna octombrie 
2018;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de Ordine si Siguranta  Publica al    

comunei Balesti, judetul Gorj, pentru anul 2018;
Proiectul de hotărâre privind alocarea din buge-

tul local al comunei Balesti a 
sumelor necesare pentru acordare cadourilor cu 

ocazia Sfintei Sarbatorii a Craciunului;
Informare: modul de rezolvare a problemelor ri-

dicate de cetăţenii comunei prin petiţii şi audienţe 
în semestrul I/2018.

28.12.2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proce-
sului-verbal al şedinţei ordinare publice din luna 
noiembrie 2018;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de masuri si lucrari de interes local pe anul 2019;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea numa-
rului asistentilor personali pentru persoanele cu 
handicap pe anul 2019;

Stabilirea principalelor probleme pentru Progra-
mul de activitate al Consiliului Local pe trimestrul 
IV/2018;

Alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul 
I/2019.

  Secretarul Comunei Bălești,
  jr. Constantin-Cristi Baldovin

PROGRAM  DE  ACTIVITATE
al Consiliului Local Băleşti, judeţul Gorj, pe trimestrul IV/2018
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alții. Ajungem la un fel de canibalism la propriu și la 
figurat. Dar ce zic eu la scară istorică! Nu auzim noi în 
fiecare zi că o soție și-a ucis soțul, că un tată și-a ucis 
soția și copiii, că fiul și-a ucis mama, că mama și-a ucis 
fiul, că prietenii se omoară între ei etc. etc? Ba, mai 
recent s-a aflat că la Târgu Mureș un tânăr și-a ucis pri-

etenul  și a mâncat carne din el. În data de 5 ianuarie 
2018 un tată și fiul au îngropat de vie propria soție și 
respectiv mama. Putem rămâne indiferenți?

Mâinile ne-au fost date să producem bunuri mate-
riale, să mângâiem, să scriem, nu să manevrăm arme 
cu care să ucidem.

Criminalii se organizează și vorbim de criminali-
tate organizată. Eu propun să ne organizăm noi îm-
potriva criminalității. Aceste știri sunt anunțate rece și 
se trece repede la știrea următoare. Nu e bine deloc. 
Staai lumee! Nu se poate să luăm viața cuiva, sub nici-
un motiv. Viața e cel mai frumos dar de la Dumn-
ezeu. Dacă lucrurile stau așa, strigătul și opera 
noastră devin tot mai importante. 

De aceea se ridică Ion Mălăescu din Bălești îm-
preună cu toți oamenii de bine și cer ca să luptăm, 
să fim mai buni, chiar dacă această luptă este o 
luptă cu destinul. Merită să luptăm cu implacabil-
itatea destinului nostru.

Parafrazându-l pe Andre Marloux, care a spus 
că ”mileniul III va fi religios sau nu va fi deloc” 
putem zice că în mileniul III ori vom fi mai buni, 
ori nu vom fi deloc. Așadar, nu e de glumit, este o 
chestiune de a fi sau a nu fi. Și iată că am ajuns la 
vechea și mereu actuala dilema hamletiană.

”Strigătul” este o opera artistică plurivalentă, 
cu bătaie lungă și puternică în timp și spațiu. Ea e o 
opera militant în sensul că se folosește de mijloacele 
artei spre a cere privitorilor ceva, având o înrâurire 
mare și binefăcătoare asupra lor.

Zicem ”plurivalentă” pentru că analizată din dif-
erite unghiuri ea sugerează privitorului lucruri dif-
erite. Privită din față ea este un obelisk. Privită dintr-o 
parte arată a fi un corb, privită din cealaltă parte arată 

a fi o lebădă iar privită din cer este o cruce.
Fiind cu totul original, totuși ea poate să aminteas-

că privitorului de Turnul Eiffel, de Coloana Infinită, de 
Pasărea măiastră, de turla bisericii maramureșene, de 
bradul falnic din Carpați, fiind, în ultima analiza, un 
porumbel al păcii între oameni. Ea este îngemănarea 
lebedei cu corbul, cu toate semnificațiile ce le poartă 
cele două păsări. Sau, la nevoie, este cobra regală…?!

Aceste asemănări se datorează redescoperirii unei 
forme arhetipale preexistente, care este percepută 
ancestral în mod obiectiv.

Putem spune că această opera este o metaforă in-
finită.

De ce am ales pasărea ca formă a operei noastre? 
Pentru că, pe lângă încărcătura simbolistică pe care o 
dăm operei, am mai găsit în dicționarul de simboluri 
următoarele semnificații ale păsării:

”Păsările păstrează printe noi ceva din cântecul 
genezei”

”Simbolul hindus a lui Kinnara e pe jumătate om și 
pe jumătate pasăre”

”Roma Krishna a căzut în extaz când a văzut o 
pasăre alba ieșind dintr-un nor negru”

”De gâtul fiecărui om este legată pasărea lui”
”Sufletul morților va zbura spre paradis sub forma 

unei păsări”
”Păsările intră în comunicare cu zeii”
”Lupta păsării cu șarpele e lupta cu răul”
”Sufletul păsării se așază pe Arborele Lumii”
”Lebăda alba e symbol al libidoului care zămis-

lește viața”
”Mijlocirea dintre divin și uman se face prin corb și 

lebădă, care joacă rol de mesager dintre alb și negru”
”Phoenix e pasărea focului”.
Pasărea este superioară omului din câteva puncte 

de vedere. Ea se poate înălța de la pământ la propriu, 
cât vrea, când vrea și unde vrea. Are deci o libertate 
de invidiat. Din văzduh ea vede mai clar ce se întâm-
plă pe pământ iar oamenii îi privește de sus la pro-
priu. Ea se poate apăra mult mai ușor de pericolele 
de pe pământ, zburând. A inspirit omul care, tânjind 

după zborul, a construit avioane, elicoptere și rachete. 
Brâncuși exclamă la un moment dat ”Zborul, ah, ce 
fericire! Pasărea a fost mereu purtătoare de mesaje 
la figurat sau la propriu (porumbeii voiajori). Nu e de 
mirare că am ales o pasăre mitică să poarte mesajul 
”Fii omule mai bun!”.

În seara celei de-a doua zile a manifestărilor, la 
Baza Sportivă Ceauru, pe scena special amenajată, 

s-a desfășurat Festivalul de datini și obiceiuri ”Zestrea 
Gorjenilor”, ediția a IV-a. În urma desfășurarii probelor 
și acordării notelor de către juriu, au fost desemnați 
câștigătorii concursului de costume populare, astfel: 
Locul I – Ruxandra Banța; Locul al II-lea  - Cristina 
Stanojevic și Locul al III-lea Eusebiu Militaru și Andra 
Buzuloiu.

Manifestările din cea de-a treia zi (08.09.2018) au 
început cu slujba religioasă de la Biserica din satul 
Ceauru, slujbă dedicată sărbătorii ”Nașterea Maicii 
Domnului”. Cu această ocazie, s-a oficiat și slujba re-
ligioasă pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă, după care au le-au fost decer-
nate „Diplome de fidelitate” și premii în bani. 

Deși i-am menționat și în numărul trecut al ziarului 
nostru, merită să enumerăm din nou numele și prenu-
mele celor 18 cupluri care au sărbătorit nunta de aur:  
Mihail și Ioana Stolojanu; Ion și Elena Mălăescu; Ion 
și Angela Țiu; Gheorghe și Mioara Arhot; Constantin 

și Viorica Avrămoiu; Ion și Angela Găvan; Vasile și 
Maria Udriștioiu; 

Ion și Maria Cîrstea; Vasile și Aurelia Ursățeanu; 
Ion și Filareta Șcheau; Constantin și Margareta 
Udriștioiu; Vasile și Maria Dănău; Gheorghe și Ma-
ria Talabă; Nicolaie și Paulina Ilie; Ion și Cornelia 
Pătrașcu; Nicolae și Niculina Nanu; Petre și Ana 
Mălăescu; Ion și Ana Bălășoiu. 

Ulterior, cuplurile au fost invitate la restauran-
tul situat în imediata vecinătate a sediului Primă-
riei comunei Bălești unde s-a organizat o masă 
festivă în cinstea evenimentului, atmosfera fiind 
întreținută de către formația ”Dorinel Dinculea-
nă”.

În data de 8 septembrie, de la ora 18,00 și 
până la miezul nopții a avut loc un 

spectacol de muzică populară. Pe scenă au urcat 
mai întâi: Ion Drăgan; Nicoleta Lăcătușu; Magdalena 
Mustățea; Daniela Rusu; Elena Popescu Lăzăroiu.

Cu începere de la orele 20,30, atmosfera a fost 
întreținută de: Maria Ghinea, Ileana Lăceanu; Ornela 
Pasăre; Emil Badea și Dumitru Vasilescu. Programul a 
fost prezentat de către Codruța Florescu.

Manifestările prilejuite de a XII-a ediție a ”Zilelor 

Zilele Comunei Bălești


