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ILEGAL O comisie locală desﬁinţează o hotărâre judecătorească

200 de hectare de
pădure, la cheremul
Comisiei Padeş

400.000 lei,
pentru 8
biserici gorjene
Ministerul Turismului a alocat, luna trecută, 400.000 lei
pentru un număr de opt biserici
de lemn din Gorj, pentru lucrări
urgente de conservare, în scopul salvării lor de la dispariţie.
Acestea au fost puse pe lista
de priorităţi printr-un proiect realizat de Ordinul Arhitecţilor din
România, iar Fundaţia Culturală
Delta a adus la aceeaşi masă
Consiliul Judeţean, Prefectura,
autorităţile publice locale şi
preoţii bisericilor pentru care sau dat bani, pentru urgentarea
procedurilor legale.
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„Habitat,
trăire, tehnică
în satul
gorjenesc
tradiţional”
În contextul oferit de manifestările prilejuite de aniversarea a 145 de ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj
s-a înscris şi organizarea expoziţiei „Habitat, trăire, tehnică în
satul gorjenesc tradiţional”.
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Comisia Locală Padeş
a nesocotit o hotărâre judecătorească,
schimbând în mare
parte vechiul ampla-

sament al unei păduri, dat prin sentinţă
foştilor proprietari,
pe motiv că acesta ar
fi fost deja ocupat, în

angajaţii primăriei
fiind acum luaţi la
întrebări, mai ales
că s-a dovedit că nici
10% din suprafaţă nu
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editorial de Adelin Ungureanu

era ocupată de alţi
proprietari.
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Sistemul
energetic
gorjean în
colaps

Criza la
români

Vertical
200
editorial de Aura Stoenescu

proporţie de aproape
75%. Ilegalitatea n-a
trecut însă de Instituţia Prefectului şi de
Oficiul de Cadastru,
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editorial de Cornel Şomâcu

7

Profesori
români la
Universitatea
din
Compostela
La începutul lunii octombrie
2009 mai mulţi profesori români
s-au aflat, alături de profesori
din 14 ţări, la o vizită de studiu
la Universitatea din Santiago de
Compostela, aşezământ cu o
vechime de peste cinci secole.
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