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Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Min.: 9 °C Max.: 13 °C
Ploaie slab` (diminea\a)

}anse de precipita\ii: 70%
Umiditate maxim`: 91%

V@nt: 13 km/h din direc\ia ESE

VremeaBani/Aur
Euro 4.29 RON
USD 2.86 RON
GBP 4.82 RON
CHF 2.84 RON
Aur 102.07 RON

Cod galben de ploi [n V@lcea
Meteorologii au emis, ieri, o avertizare Cod galben de ploi, valabil` de azi (10 noiembrie), de la ora 1.00 pân` mier-
curi (11 noiembrie), la ora 6.00, fiind afectate ]apte jude\e. ,,În  intervalul  men\ionat  va  ploua  în  toate  regiunile,  iar
în  Oltenia,  Mun\ii  Banatului,  Carpa\ii  Meridionali  ]i  Subacarpa\ii  Getici,  cantit`\ile  de  ap`  vor  dep`]i  local  25  -
30  l/mp  ]i  izolat  50  -660  l/mp",  ne informeaz` Administra\ia Na\ional` de Meteorologie. Astfel, jude\ele afectate
sunt urm`toarele: Dolj, Mehedin\i, Gorj, Vâlcea, Arge], Dâmbovi\a ]i Prahova. (Carmen  C~LIN)

Primul caz de
grip` nou` în jude\

Râmnicu Vâlcea, 9 nov /Ager-
pres/ - Primul caz de îmboln`vire cu
virusul A/H1N1 a fost confirmat în
jude\ul Vâlcea, potrivit declara\iilor
dr.Ioan Mihail, director adj. la Di-
rec\ia de S`n`tate Public` Vâlcea.

'Este vorba despre o vâlceanc`
de 54 de ani care s-a întors de cu-
rând din Italia ]i s-a prezentat la un
control medical, sim\indu-se foarte
r`u. Din p`cate s-a confirmat diag-
nosticul, infectare cu virusul gripei
noi. Asta s-a întâmplat sâmb`t`. În
prezent ea este internat` la Bucu-
re]ti la Institutul de Boli Infec\ioase
'Matei Bal]'', a declarat luni, dr. Mi-
hail.

Potrivit directorului adjunct de la
DSP, începând cu aceast` s`pt`mân`
va începe vaccinarea a 20.000 de
persoane de peste 65 de ani, înce-
pând cu vârsta cea mai înaintat`. A-
GERPRES/(Liviu Popescu)

Primarul PD-L 
din }tef`ne]ti 
vrea dizolvarea 
Consiliului local 

• fire]te, [n ziua alegerilor
Râmnicu Vâlcea, 9 nov /Ager-

pres/ - Locuitorii comunei vâlcene
}tef`ne]ti ar putea fi chema\i în data
de 22 noiembrie ]i pentru a vota în
cadrul unui referendum privind di-
zolvarea Consiliului local, a decla-
rat, luni, Alexandru U\`, primarul lo-
calit`\ii.

'Am deja strânse 814 semn`turi,
azi voi definitiva memoriul, iar mâi-
ne îl voi înainta prefectului jude\u-
lui. Vreau s` spun c` s-a ajuns la a-
ceast` situa\ie limit`, deoarece, în
acest an ]i jum`tate de mandat, nu
am avut cu cine colabora. Nu au fost
]edin\e ordinare sau extraordinare
la care s` participe membrii Consi-
liului sau, dac` au venit, au f`cut
totul pentru a boicota toate ini\iati-
vele primarului', a declarat edilul lo-
calit`\ii.

U\` mai precizeaz` c` a convo-
cat dou` ]edin\e în ultima lun` care
priveau ajutorul pentru iarn` oferit
localnicilor, dar membrii Consiliului
nu au venit, amenin\ându-l în
schimb pe secretarul prim`riei.

'Date fiind aceste lucruri,
cet`\enii sunt de acord cu demersul
meu ]i m` vor sus\ine în ceea ce
prive]te referendumul de dizolvare a
Consiliului local', a conchis
Alexandru U\`.

Ministrul Finan\elor, Gheor-
ghe Pogea, a afirmat, ieri, c` în
perioada r`mas` pân` la finalul
acestui an, bugetarii mai pot lua
cel mult opt zile de concediu f`r`
plat`, respectiv câte patru zile în
noiembrie ]i decembrie. Astfel,
statul va economisi 80% din
suma propus` ini\ial, de 1,6 mil-
iarde de lei.

"În mod normal, pentru ca
legea s` fi produs efectele fiscale
în acest an, ar fi trebuit s` fie
luate zilele de concediu în lunile
septembrie, octombrie ]i noiem-
brie, dar acum nu mai pot fi luate
aceste m`suri decât în noiembrie
]i decembrie", a declarat Pogea.

El a precizat c` Guvernul las`
la latitudinea ordonatorilor prin-
cipali de credite s` aleag` forma
în care poate fi aplicat` legea,
explicând c` exist` posibilitatea
aplic`rii unui program de lucru
redus, a trimiterii angaja\ilor în
zece zile de concediu sau a
aplic`rii unei combina\ii între
programul redus ]i zile de con-

cediu.

"M`sura trebuie aplicat` în
spiritul legii ]i mai mult de patru
zile pe lun` (de concediu f`r`
plat` n.r.) nu putem s` d`m, dar
dac` sindicatele se pun de acord
cu institu\iile s` ia zece zile de
concediu f`r` plat`, sigur c` ar
fi bine", a afirmat Pogea. 

Func\ionarii publici vor lua
cel mult patru zile de concediu
f`r` plat` pân` la finalul acestui
an ]i nu opt zile, pentru c`
oricum salariul pe luna decem-
brie se pl`te]te în luna ianuarie,
intrând în bugetul pe 2010, a
declarat pre]edintele SedLex,
Vasile Marica. "Dac` legea a fost
publicat` ast`zi (luni n.r.) în
Monitorul Oficial, mai avem
doar o lun` ]i jum`tate pân` la
sfâr]itul anului, iar legea spune
c` nu po\i lua mai mult de 15,5%
din salarii ]i nici nu po\i aplica
mai mult de patru zile de con-
cediu f`r` plat`", a afirmat
Marica, la ie]irea de la negocier-
ile cu reprezentan\ii Ministerului

Finan\elor.

"Ei vor ca în acest an s` lu`m
opt zile de concediu f`r` plat`,
dar acest lucru nu se poate apli-
ca pentru c` oricum salariile pe
decembrie sunt pl`tite în luna
ianuarie. Poate fi aplicat maxi-
mum pân` la patru zile pân` la
sfâr]itul anului", a completat el.

Liderul SedLex amenin\` c`
sindicali]tii vor da în judecat`
Guvernul dac` acesta va reduce
salariile cu mai mult de 15,5%
într-o lun`.

"Legea a fost prost f`cut`. Ei
sperau s` dea cele zece zile în
octombrie ]i noiembrie, pentru
ca în decembrie s` se înreg-
istreze deja reducerea cu 46% a
cheltuielilor. A]a nu mai pot face
reduceri mai mari de 15,5%.
Gheorghe Pogea nu poate s`
ias` din cadrul legal ]i trebuie s`
se încadreze în textul legii", a
mai spus Marica. 

Bugetarii - c@te 8 zile 
de concediu f`r` plat`

Probleme mari ]i la USG
• „se impune reducerea pre\ului aburului livrat de CET Govora 

cu 20%, pentru a preveni oprirea activit`\ii în uzin`”

Râmnicu Vâlcea, 9 nov /Agerpres/ - Reducerea pre\ului la gigacalorie constituie tema care i-a reunit la aceea]i mas` pe cei doi lideri ai organiza\iei jude\ene a PSD, Ion Câlea, respectiv a PD-
L, Mircia Gut`u. 'În conferin\a de pres` pe care a sus\inut-o s`pt`mâna trecut`, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gut`u, mi-a transmis rug`mintea de a m` implica în rezolvarea
problemelor litigioase dintre Uzinele Sodice (USG - Cieh Chemical Group) ]i CET Govora cu privire la reducerea pre\ului energiei termice', a declarat, Ion Câlea, care este totodat` ]i pre]edin-
tele Consiliului Jude\ean Vâlcea. Câlea precizeaz` c` în discu\iile directe avute cu conducerea USG, cu fostul director general Jaroslaw Czervinski, 'am ajuns împreun` la concluzia c` se impune
reducerea pre\ului aburului livrat de CET Govora cu 20%, pentru a preveni oprirea activit`\ii în uzin`'. La rândul lor, cei de la CET Govora au men\ionat, spune Câlea, c`, 'din cauza prob-
lemelor dificile cu care se confrunt` Uzinele Sodice Govora, a sc`zut continuu consumul de abur, ajungând în luna iulie a.c. la 47% din cantitatea contractat`'. 
'În consecin\`, USG Cieh dore]te s` renegocieze cu CET pre\ul aburului ]i prelungirea perioadei de decontare de la 30 la 60 de zile', a declarat Ion Câlea. Îns`, tot el mai spune c`, 'în aceast`
ecua\ie, un factor decisiv îl reprezint` Societatea Na\ional` a Lignitului Oltenia (SNLO), furnizorul de c`rbune'. 'Dac` ei ar diminua cu 13% pre\ul gigacaloriei, s-ar putea ca ]i cei de la CET s`
ajusteze pre\ul ]i implicit ]i consumatorii casnici ar putea pl`ti mai pu\in. CET nu-]i permite s` reduc` în acest moment pre\ul, pentru c` ar intra sub costul de produc\ie', conchide Câlea. Pre]edin-
telui Consiliului Jude\ean, Ion Câlea, d` asigur`ri pre]edintelui filialei jude\ene a PD-L, Mircia Gut`u, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, c` va interveni pe lâng` CET, dar, totodat`, îl roag`
pe acesta s` intreprind` demersuri pe lâng` SNLO, a c`rei conducere este sprijinit` de democrat-liberali, pentru a-i convinge s` reduc` pre\ul la c`rbune. AGERPRES/(Liviu Popescu)

Direc\ia General` a Finan\e-
lor Publice a Jude\ului Vâlcea a
realizat, de la începutul anului,
venituri la bugetul consolidat al
statului de 781,8 milioane lei, cu
2% mai mult decât în aceea]i
perioad` a anului 2008, infor-
meaz` un comunicat remis luni
de institu\ie.

Potrivit comunicatului DGPF,
în luna octombrie, programul de
încas`ri repartizat de Ministerul
Finan\elor Publice - Agen\ia Na-
\ional` de Administrare Fiscal` a
fost dep`]it cu 6,2%, venituri
mai mari fiind înregistrate la bu-
getul de stat ]i cel al asigur`rilor
sociale pentru ]omaj, la care pro-
gramul a fost dep`]it cu 12,4,
respectiv, 48,7%, fapt ce a dus la
clasarea DGPF Vâlcea pe locul I
pe \ar` din acest punct de vedere.

'Rezultatele, ob\inute în con-
di\iile unui mediu de afaceri mai
pu\in favorabil, au fost posibile
atât prin cre]terea gradului de
declarare ]i plat` voluntar` a
impozitelor la bugetul general
consolidat al statului, prin furni-
zarea de servicii informatizate,
moderne ]i proceduri simplifica-
te, u]or de utilizat, cât mai ales
prin aplicarea cu fermitate ]i im-

par\ialitate a legisla\iei fiscale,
dezvoltând parteneriatul Fisc -
contribuabil, în vederea îndepli-
nirii misiunii de baz` a institu-
\iei: asigurarea veniturilor nece-
sare sus\inerii cheltuielilor buge-
tului general consolidat al statu-
lui', se arat` în comunicatul DG-
PF, semnat de directorul institu-
\iei, Gheorghe Gogârnoiu.

Fiscul v@lcean e primul

pe \ar` la [ncas`ri

Rotaru ar dizolva
Parlamentul

Constantin Rotaru, candidatul
Partidului Alian\a Socialist` pentru
pre]edin\ia României, a declarat
ieri, într-o conferin\` de pres`, c` va
dizolva Parlamentul dac` va ajunge
la Cotroceni.

'Parlamentul  României  ar  tre-
bui  dizolvat  pentru  a  aduce  o  stân-
ga  autentic`,  oameni  noi  care  s`
lucreze  pentru  ]i  în  interesul  cet`-
\eanului.  Acum  în  Parlament  sunt
doar  îmbog`\i\ii  celor  20  de  ani  de
tranzi\ie.  În  România  în  acest
moment  nu  este  o  democra\ie  func-
\ional`  ci  doar  una  declarativ`  iar
noi,  PAS,  ne  dorim  o  democra\ie
participativ`.  Da,  a]  dizolva  parla-
mentul  pentru  acest  scop', a preci-
zat Rotaru. Liderul socialist spune
c` dac` mesajul s`u ar ajunge la to\i
românii, inclusiv la cei nehot`râ\i,
ar putea câ]tiga alegerile din primul
tur. 'A]  fi  pre]edinte  votat  de  mai
bine  de  80%  dintre  aleg`tori.  Pen-
tru  c`  mai  bine  de  80%  dintre  ale-
g`torii  români  sunt  cei  care  tr`iesc
din  munc`  cinstit`  ]i  sunt  s`tui  de
promisiunile  celor  care  au  fost  pâ-
n`  acum  la  putere', spune Rotaru.

Tot el mai afirm` c` din 12 can-
dida\i la pre]edin\ie, 11 'alearg`  pe
acela]i  culoar,  doar  unul  singur
are  toate  atuurile  pentru  a  rezolva
situa\ia  în  care  se  afl`  România'.
'Eu reprezint stânga autentic` în
România, Mircea Geoan` este doar
declarat un om de stânga, ]i nu în
profunzime', a mai precizat Rotaru.

Gheorghe Gog@rnoiu


