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CUM ªI PE CE AU FOST CHELTUIÞI
BANII DIN BUGETUL COMUNEI
VOINEªTI ÎN ANUL 2009?
Dragii mei,
Aceasta este întrebarea pe
care ºi-o pun toþi locuitorii comunei
noastre. Este un lucru foarte
normal ºi tocmai de aceea în acest
numãr al “Gazetei de Voineºti” vã
prezint sumele din bugetul local
cheltuite în anul 2009.
Cheltuieli personal
administraþie publicã
Suma cheltuitã: 761.231 lei, care
reprezintã salariile a 28 angajaþi ai
Primãriei Voineºti, indemnizaþiile
celor 15 consilieri locali, plus 28%
cotele cãtre bugetul de stat pentru
fiecare salariat în parte pe anul
2009.
Cheltuieli personal asistenþi personali
Suma cheltuitã: 475.043 lei, care reprezintã salariile
celor 42 asistenþi personali, plus cotele alocate pentru
fiecare la bugetul de stat pe anul 2009.
Cheltuieli indemnizaþii persoane cu handicap
Suma cheltuitã: 190.935 lei, care reprezintã cele
40 indemnizaþii pentru însoþitori persoanelor cu
handicap.
Cheltuieli ajutoare sociale beneficiarii Legii
416/2001
Suma cheltuitã: 182.960 lei, care reprezintã ajutorul
social plãtit celor 120 persoane beneficiare ale Legii
416/2001, plus ajutorul de încãlzire acordat acestora
pentru perioada noiembrie 2009 – martie 2010.

Cheltuieli personal învãþãmânt
ªcoli ºi grãdiniþe - suma cheltuitã: 1.870.017 lei.
Învãþãmânt liceal - suma cheltuitã: 1.329.537 lei.
Aceste sume reprezintã cheltuielile cu salariile aferente
cadrelor didactice ºi nedidactice care îºi desfãºoarã
activitatea pe teritoriul comunei Voineºti.
Cheltuieli materiale administraþie publicã
Suma cheltuitã: 402.294 lei, pentru amenajarea arhivei
Primãriei, amenajarea Ghiºeului Unic, dotarea cu o casã
de bani, dotarea biroului de auditor, facturi întreþinere apã,
canal, gaze, iluminat, instalaþia „La Fântâna”, telefoane,
internet, contract avocat, contract întreþinere sistem de
suprave-ghere, precum ºi cheltuielile aferente contractului
colectiv de muncã pentru funcþionarii publici ºi salariaþii
contractuali din cadrul Primãriei Voineºti.
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Cheltuieli materiale ºcoli ºi grãdiniþe

reabilitarea Bisericii Voineºti, reparaþia jgheaburilor la
Biserica Mînjina precum ºi reabilitarea alei de acces în
biserica Voineºti.
Cheltuieli sãnãtate

Suma cheltuitã: 127.424 lei, pentru întreþinerea ºcolilor de pe
teritoriul comunei noastre (materiale curãþenie, papetãrie,
biroticã, facturi aprovizionare cu lemne), precum ºi pentru
acordarea unui numãr de 14 tichete cadou, conform contractului colectiv de muncã, fiecãrui cadru didactic ºi nedidactic.

Suma cheltuitã: 20.000 lei, pentru întreþinerea Centrului de
Permanenþã ºi a Serviciului de Ambulanþã din cadrul
Centrului de Sãnãtate Voineºti.

Cheltuieli materiale liceu

Cheltuieli iluminat public

Suma cheltuitã: 92.000 lei, pentru aprovizionarea Liceului cu
combustibil lichid, pentru achitarea facturilor de întreþinere
(energie electricã, apã ºi canal), telefoane, internet, materiale
curãþenie, papetãrie, biroticã, precum ºi pentru acordarea
unui numãr de 14 tichete cadou, conform contractului
colectiv de muncã, fiecãrui cadru didactic ºi nedidactic.

Suma cheltuitã: 173.133 lei, pentru plata facturilor de la iluminatul public, pentru efectuarea a trei revizii periodice, pentru
schimbarea ceasurilor cu programare manualã cu unele
electronice de la 10 puncte aprindere ºi pentru schimbarea
becurilor de 250w cu becuri ecologice de 70w, ceea ce va
duce la o reducere considerabilã a cheltuielilor cu energia
electricã în acest an.

Cheltuieli culte, biserici
Suma cheltuitã: 99.653 lei, pentru igienizarea celor patru
monumente istorice de pe teritoriul comunei Voineºti
(Brãtuleºti, Voineºti, Manga, Suduleni), montarea de
tâmplãrie termopan la bisericile Brãtuleºti ºi Onceºti, dotarea
cu încãlzire centralã pe combustibil solid a bisericilor
Suduleni ºi Brãtuleºti, dotarea cu 100 de scaune ºi

Cheltuieli salubritate
Suma cheltuitã: 77.604 lei, pentru achitarea lucrãrilor de
închidere a gropilor de gunoi (Suduleni, Brãtuleºti, Manga,
Lunca), decolmatarea canalului Valea lui Mihai din satul
Suduleni, achitarea facturilor de colectare a gunoiului cãtre
firma „Prescom”, precum ºi pentru achiziþionarea ºi
montarea unui numãr de 100 coºuri
gunoi stradale.
Cheltuieli drumuri comunale
Suma cheltuitã: 99.327 lei, pentru
achizi-þionarea a 3.000 tone piatrã de
calcar cu care au fost pietruite jumãtate
din drumurile neasfaltate ale comunei
noastre.
Cheltuieli dobânzi ºi rambursãri
Credite (contract împrumut) – 207.723
lei. Este vorba despre creditul (contractul de împrumut) contractat de Consiliul
Local Voineºti în anul 2005 pentru
construirea Centrului Civic (actualul
sediu al Primãriei), contractul va fi
scadent în anul 2015.
(continuare în pagina 3)
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Cheltuieli culturã

De la bugetul local:
- Parc de joacã în satul Izvoarele – suma cheltuitã:
44.915 lei.
- Parc de joacã în satul Brãtuleºti – suma cheltuitã:
44.915 lei.

suma 28.280 lei.
- Cheltuieli pentru investiþia „Pod peste Pârâul Valea Mare”
– suma cheltuitã 237.000 lei. Banii au fost cheltuiþi pentru
realizarea podului peste Pârâul Valea Mare. S-a executat
prima etapã, urmând ca în acest an sã executãm etapa a
doua (consolidãri de maluri, amonte ºi aval, pentru care
am prevãzut banii necesari în bugetul anului 2010).
Cheltuieli pãºuni comunale
Suma cheltuitã: 178.767 lei, pentru amenajarea ºi pietruirea drumului islaz „Grui”, înfiinþarea unei adãpãtori ºi în
islazurile „Grui”, „Muret”, „Valea Scheii”. Avem achitate
materialele necesare pentru înfiinþarea unei adãpãtori ºi în
islazul „Ruda”. Am realizat o extindere a reþelei de alimentare cu apã pentru islazul „Muret” (500 m). Am achiziþionat douã generatoare curent electric, unul de 6kw ºi
unul de 3kw, o betonierã, un aparat sudurã „INVERTOR”,
o bormaºinã, un flex. Am fãcut igienizare în islazurile
Muret, Grui, Valea Scheii ºi Ruda.

* Menþionãm cã de la acest capitol am achitat paza
pãdurilor pe islazurile comunale, respectiv 6.700 lei/an ºi
mai avem sold la începutul anului 2010 suma de 17.000
lei.
În asociere cu Consiliul Jud
detean Dâmboviþa:
- Parc de joacã în satul Onceºti – suma cheltuitã:
45.000 lei.
* Referitor la parcurile de joacã rãmâne ca dumneavoastrã
sã faceþi comparaþiile necesare.
Amenajare ºi dotare sala de nunþi din cad
drul Centrul
Cultural Voineºti
Suma cheltuitã: 129.971 lei. Cu aceºti bani s-a turnat ºapa
de egalizare pe o suprafaþã de 200 mp, s-a placat sala cu
800 mp gresie, a fost înfiinþatã o rampã pentru persoane
cu handicap, s-a dotat sala cu 40 mese, 400 scaune,
veselã completã pentru 400 persoane ºi s-a construit un
rastel pentru veselã.
Tot de la acest capitol au fost achitate Studiile de
fezabilitate ºi Proiectul tehnic pentru:
- Reabilitare ºi modernizare „Cãmin Cultural Gemenea
Brãtuleºti” – suma 31.062 lei.
- Reabilitare ºi modernizare „Cãmin Cultural Suduleni” –

Cheltuieli târg sãptãmânal
Suma cheltuitã: 74013 lei, pentru igienizãri periodice în
târgul sãptãmânal Voineºti, cheltuieli de întreþinere (apã,
energie, reparaþii curente), precum ºi pentru
confecþionarea unui numãr de 27 copertine metalice.
Dragi voineºteni, dupã cum v-am obiºnuit, prin
intermediul acestei gazete, doresc sã vã aduc la
cunoºtinþã absolut toate lucrurile ce se petrec în comuna
noastrã, fiindcã mi se pare normal ca dumneavoastrã sã
ºtiþi unde se duc banii pe care îi achitaþi drept taxe ºi
impozite. Dupã cum v-am promis încã de la începutul
mandatului, voi asigura în permanenþã transparenþa
totalã în ceea ce priveºte cheltuirea banului public. De
asemenea, vã asigur cã toate cheltuielile s-au fãcut
respectând cu stricteþe legile în vigoare.
Cu deosebit respect!

Primarul dumneavoastrã,
Dãnuþ Gabriel Sand
du
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LA VREMURI NOI…
În acest numãr al Gazetei
am sã aduc în discuþie vechile
probleme, care sunt iînsã tot de
actualitate ºi vor rãmâne aºa cât
timp indiferenþa va domni în comuna
noastrã.
Iarna aceasta care pãrea de
vis la început s-a transformat într-un
coºmar. Dacã iniþial zãpada se
aºternuse ca în poveºti, întregind
peisajul pitoresc ºi dând un farmec
aparte sãrbãtorilor, lunile ianuarie ºi
februarie au adus timp urât, cu
multe ploi, cu multã apã, scoþând
iarãºi la ivealã problemele...
veºnice. ªi veºnica indiferenþã ºi rea
intenþie a unora dintre locuitorii
Voineºtiului.
Cum se întâmplã întotdeauna, fãrã excepþie, în cazuri delicate,
telefoanele Primãriei încep sã
zbârnâie: “Pe strãzile x ºi y de ce nu
se intrã la deszãpezire?”; “În satul x
apa a trecut peste asfalt ºi inundã
curþile ºi beciurile”; “La mine de ce
nu ia gunoiul”? ªi multe alte întrebãri. Întrebãri fireºti, normale.
Imediat încep verificãrile în
teren, indiferent de zi sau orã. Ajunºi
la faþa locului, ce constatãm:
tractorul de la deszãpezire nu poate
sã pãtrundã din cauza faptului cã
drumul este blocat, ba de o remorcã
lãsatã aºa, la miºto, sã-l facã pe
vecin sã turbeze, ba de gardurile
care sunt intrate pe domeniul public
din dorinþa de a mai acapara o
palmã de pãmânt ºi a asigura
bunãstarea familiei respective, ba
de autoturisme si autoutilitare
parcate ca la talcioc, aºa sã vadã
lumea ce bogaþi sunt unii, ºi
exemplele ar putea umple 5 pagini.
Tot la deszãpezire, unii mai cu tupeu
apeleazã la tractor sau la
buldoescavator sã le facã pârtie în
curtea proprie. “Drumurile mai pot sã
aºtepte, ce atâta grabã”!? Alþii, cu
acelaºi tupeu, ies în drum ºi se
ceartã cu tractoristul, dându-i
indicaþii preþioase despre cum se
face pârtia. Dar, nimeni nu ar ieºi
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imediat cu
lopata sã
cureþe în faþa
curþii. Când rar
se întâmplã
acest lucru,
zãpada e
depozitatã în
ºanþ, se
taseazã, iar în
caz de topire
bruscã a
acesteia, cum
de fapt s-a
întâmplat, apa
nu se mai
poate scurge ºi inunda gospodãriile.
Tot legat de zãpadã, am întâlnit
cazuri în care aceasta a cãzut de pe
acoperiºul unor case în curtea
vecinilor ºi au apãrut dispute vizavi
de cel care trebuie sã o evacueze.
Rãspunsul celui ce trebuia sã treacã
la fapte este unul simplu. “Pãi, ce,
sunt eu de vinã cã a nins”? Alt caz.
Când zãpada de pe douã case
vecine a cãzut între acestea, iar
proprietarii au apelat la Primãrie sã
hotãrascã cine trebuie sã o
evacueze, când rezolvarea era
simplã. De comun acord, o evacuau
ambii vecini.
Dupã zãpadã, au venit
ploile. Alte probleme. ªanþurile
colmatate deja nu au mai fãcut faþã,
iar apa ameninþã sã inunde
drumurile, casele ºi beciurile. În
Onceºti, pe tronsonul de la cismea
pânã la Tita, ºantul nu poate prelua
toatã apa ºi aceasta traverseazã
DN72A, pãtrunzând în curþile celor
de peste drum. La Brãtuleºti, pe
strada Valea Mare, apa curge pe
mijlocul drumului fiindcã ºanturi nu
sunt. Pe Valea Teodoreºtilor, la fel.
Pe Iuguleºti, idem. Lumea se uitã,
vede, trece mai departe înjurând
Primãria. În Izvoarele ºi Suduleni,
alte probleme. În Minjina, strada
Valea Mânjinii nu are ºant, iar apa
traverseazã drumul judeþean ºi se
scurge prin curþile oamenilor de

vizavi, inundându-le beciurile.
Aceeaºi indiferenþã, aceeasi
concepþie. Dacã nu mã afecteazã pe
mine, pe vecin poate sã-l ia apa,
treaba lui, sã se descurce. Primãria
trebuie sã gãseascã soluþii, cã d’aia
e Primãrie...
Oameni buni, nu cred cã a
apelat cineva la Primãrie ºi nu a
primit sprijinul. Nu cred cã a sunat
cineva la sediu, pe primar sau pe
viceprimar, la orice orã din zi ºi din
noapte, în orice zi a sãptãmânii, ºi
nu i s-a rãspuns sau nu a fost ajutat
în problema care o avea. Operatorii
de pe tractor ºi buldoescavator au
lucrat de la 5 dimineaþa pânã la 12
noaptea, echipa de intervenþie
împotriva inundaþiilor a lucrat
indiferent cã a fost sâmbãtã sau
duminicã, acþionand în toate zonele
comunei cu echipamentele din
dotare pentru evitarea unor
evenimente neplãcute.
Cei care au avut beciurile
inundate ºi au apelat la Primãrie au
fost ajutaþi sã evacueze apa cu
motopompa din dotare. Tractorul
personal al primarului a fost pus la
dispoziþia echipei de deszãpezire,
pentru a spori operativitatea
lucrãrilor fiindcã volumele mari de
lucrãri trebuiau executate într-un
timp foarte scurt în toatã comuna.
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PROBLEME VECHI!

(continuare din pagina 4)

Am apelat întotdeauna la
bunãvoinþa dumneavoastrã în a ne
sprijini, dar efectul solicitãrilor
noastre a fost unul minim. Þin sã
mulþumesc celor puþini care au
înþeles ºi s-au conformat, decolmatându-ºi ºanþurile, eliberând
domeniul public de garduri, pomi,
materiale sau dând o mânã de ajutor
atunci când se executau lucrãri în
interes public. Am însã o veste
proastã pentru ceilalþi. Dacã anul
trecut, în urma adreselor cãtre populaþie, am apelat la buna înþelegere ºi
buna cuviinþã a fiecãruia, considerând cã nu este normal ca în an de
crizã sã trecem la mãsuri drastice ºi
sã-i amendãm pe cei care nu se

conformeazã, anul acesta vom apela
la toate mãsurile legale în vederea
soluþionãrii acestor veºnice
probleme. Nu este normal ca unii sã
se conformeze ºi sã fie luaþi în râs
de ceilalti. Nu este normal ca munca
depusã de unii sã nu aibe eficienþã
din cauza lipsei de continuitate. Nu
cred cã o persoanã din fiecare
gospodãrie nu gãseºte în timpul unui
an de zile 2-3 ore sã-ºi cureþe ºanþul
din faþa casei sau sã-ºi taie crengile
de la pomii care trec de limita
gospodãriei. Dupã ce va trece iarna,
iar timpul va permite, vom face iar
adrese cãtre dumneavoastrã în
vederea efectuãrii lucrãrilor de igienizare ºi a celorlalte lucrãri specifice.
Sunt convins cã acest articol
pe unii îi va pune pe gânduri, altii îl

vor uita imediat ce închid ziarul, iar
alþii îl vor trata cu repulsie sau urã.
Nu vreau, sincer, sã fiu pus în
situaþia de a ne deplasa la porþile
dumneavoastrã însoþiþi de casieri ºi
poliþiºti comunitari ºi sã vã încheiem
procese verbale de amendã. Dar,
vorba aceea din popor, “Dacã-i
musai, cu plãcere”.
În final, vreau sã cred cã
relaþia dintre Primãrie ºi cetãþean va
fi una bazatã pe respect reciproc ºi
pe colaborare strânsã ºi nu una de
subordonare a unei pãrþi faþã de alta.
Nu-mi rãmâne decât sã vã
mulþumesc pentru atenþie ºi colaborare ºi sã vã doresc numai bine!
Cu deosebitã consideraþie,

vicep
primar, Claud
diu Pop
pa

Cuvânt de învãþãturã
În general, oamenii trãiesc
în viaþã pe mai multe planuri. Unii
se mulþumesc cu cele ce satisfac
trebuinþele lor de ordin trupesc ºi
trãiesc din simþuri pentru împlinirea
lor. Alþii, considerã mintea drept un
far cãlãuzitor al vieþii ºi pun un preþ
deosebit numai pe rezultatele
obþinute prin ºtiinþa lor. Iar o a treia
categorie o formeazã acei oameni
care fãrã a nesocoti viaþa
simþurilor, ori lumina mintii, trãiesc
cãlãuziþi de lumina credinþei.
Viaþa trãitã prin credinþã
este o viaþã curatã ºi liniºtitã, ea nu
este împotriva simþurilor ºi nici a
raþiunii, dar este mai presus decât
acestea, este o viaþã trãitã în
Hristos.
Adevãrurile de credinþã nu
sunt ca acelea matematice; ca sã
trãieºti cu ele, îþi este necesar un
mare act de curaj: ascultarea
credinþei.
Ascultarea credinþei este o

mare virtute, care ne face sã
pãstrãm legãtura sufletului nostru
cu Dumnezeu, ne face sã cãutãm
sã-L gãsim pe Dumnezeu ºi sã-i
simþim împlinirea voii Sale în toate
împrejurãrile de viaþã,
mãrturisindu-l prin cuvânt dar mai
ales prin faptã, fãrã nicio îndoialã
sau rezervã.
Credinþa cere un mare
curaj faþã de adevãrurile ei, care,
deºi sunt deasupra puterii de
înþelegere a minþii noastre, sunt
totuºi atât de folositoare ºi
necesare vieþii. De pe urma lor,
nimeni n-a rãmas în urmã, nici cu
cultura ºi nici cu progresul, cãci
viaþa oricãrui om nu s-a micºorat
în putere sau înþelepciune, ci
dimpotrivã, aceste adevãruri au
adus întotdeauna un plus de
înãlþare a demnitãþii umane.
Sã fim conºtienþi cã viaþa
este scurtã ºi cã trebuie sã o trãim
cu folos, cum ne învaþã Mântuitorul

Hristos. Pentru cã vom rãspunde
fiecare de ceea ce am gândit, de
ceea ce am vorbit ºi de ceea ce
am fãptuit. ”Pentru orice cuvânt pe
care-I vor rosti, oamenii vor da
socotealã în ziua judecãþii”, spune
Mântuitorul Hristos. Dacã pentru
cuvinte vom da socotealã, atunci
trebuie sã ne întrebãm ce rãspuns
vom da pentru faptele urâte,
greºite ºi pãcãtoase? Aºadar viaþa,
trebuie trãitã, veghind în
permanenþã sã nu se stingã
candela credinþei, indiferent de
vreme ºi de vremuri. Sã o
menþinem prin rugãciune, care
este hranã ºi rod al credinþei, iar
Hristos Mântuitorul ne va veghea
ºi ne va ajuta.

Preot paroh
Savu Ion
Parohia Manga
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Amintiri de dincolo de eternitate

,,NEªTE BETE HONIAMALE…’’
Profesorii ar trebui sã treacã
de ipostaza în care s-ar afla ca
“obecte” de râs ale elevilor. Nu-mi voi
critica foºtii profesori, oricât de absurd
vor fi fost unele atitudini ale
dumnealor. Câteodatã îmi rãsunã în
gând primul vers al uluitoarei melodii:
“Teachers, leave the kids alone’’
(Profesori, lãsaþi copiii în pace!), cã
vor avea ei parte de “proper education’’, adicãtelea de educaþia care le
este necesarã. ªi aceasta, educaþia
de care au ei nevoie, s-ar putea sã nu
vinã de la voi.
Ne nãscurãm unii dintre noi la
începutul socialismului, în comuna Rio
de... Voineºti. ªi este “Rio” întrucât
înspre vest se aflã râul Dâmboviþa, iar
înspre est ºi ceva sud, Râul Alb. În
unele vile somptuase ale Voineºtiului
locuiesc astãzi foºti colegi de ºcoalã
elementarã. Ei au acum copii care au
trecut de adolescenþã, de ceea ce
anglo-saxonii denumesc “teenager-si’’
(vârsta cuprinsã între 13 ºi 19 ani).
Proprietarii unor asemenea vile au fii
care conduc autoturisme noi, strãine,
adevãrate limuzine. Este meritul lor ca
pãrinþi ºi ca fiinþe demne, responsabile
ºi harnice, oameni care trudesc
incredibil de mult ºi de greu. De
munca lor se leagã, de niºte ani, ºi va
dãinui mult timp, gloria comunei
Voineºti.
O sã încerc în aceste
modeste rânduri sã evoc personalitãþile foºtilor noºtri profesori, dar ºi
existenþele dragi mie din acei ani, în
care ochii minþii mi se deschideau
spre buchiile cãrþilor.
A fost mai întâi doamna
învãþãtoare Angela Rãdulescu, o
femeie de o frumuseþe izbitoare,
fulgerãtoare, paralizantã. O mamã
blajina cu doi copii aparte, dintre care
fiica sa, Matilda, era o copie a mamei
sale, de o frumuseþe feciorelnicã.
Învãþãtoarea noastrã, blândã, care
trecea printre bãnci ºi ne aºeza
palmele pe creºtete. Era un gest divin
ºi m-aº fi închinat la chipul ei dacã ar
fi fost înrãmat ºi aºezat lângã icoana
Domnului din peretele camerei mele
de la Burlãneºti. Am avut, mai apoi,
pentru clasele 5-7 (am fost ultima
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promoþie cu 7 clase din anii socialismului) diriginte pe d-l Ionel
Dumitrescu, director ºi profesor
într-ale limbii materne pe d-l Andrei
Ovidiu, profesori precum d-l Nicu
Pisica, Petre Negoiescu ºi alþi câþiva
trecuti deja în eternitatea amintirilor
mele. Poate ºi în cele ale foºtilor mei
dragi colegi. Þin minte cum d-l Ionel
Dumitrescu ne aplica, la ora de
dirigenþie, acea prevedere a
pedagogiei care se numeºte în
termeni populari “datul vârtos pe
cârcã” pe principiul: ,,Bate-l pe
þopârlan sã devinã zglobiu ca un
bâtlan’’. Eram abonaþi la ora de
dirigenþie dupã cum urmeazã:
subsemnatul (cu ruta cea mai lungã
de parcurs ºi terestrã, si a nãzbâtiilor,
cãci mergeam tocmai la Burlãneºti),
apoi bunul meu prieten Litescu
Niculae (ultima casã pe dreapta, din
Voineºti spre Gemenea), Petre
Gheorghe (spre biserica veche), Galie
Constantin (spre spital) ºi Curpene
Nicolae (spre biserica nouã). ªefa
clasei era Nita Ana - o fatã deosebit
de frumoasã, cuminte, manieratã ºi
inteligentã. N-am urât-o niciodatã
pentru cã în raportul de la dirigenþie,
faptele mele (cele multe, cele rele)
erau enumerate ca la carte. Era
corect. În fond ce fãceam noi astilalþii
atât de... periculos? Nãzbâtii, cã “doar
n-a fi copil cuminte decât dãcã e
bolnav ºi baba frumoasã decât dacã e
sulimenitã ºi împopoþonatã’’, vorba lui
Creangã. D-l diriginte avea o…
delicateþã de vorbã, ori de câte ori mie
sau celorlalþi colegi ne erau
enumerate isprãvile. Zicea ceva de
genul ,,honiamalule’’ , iar noi ieºeam
lângã catedrã. Cu mâna sa stângã ne
lua vâna gâtului (de pe partea dreaptã
a noastrã), o strângea ca într-un
cleºte, o trecea printre degetul mare ºi
arãtãtor strâns ºi apoi ne da cu
nodurile degetelor câte un ,,bolovan’’
în scãfârlie. Era dureros. Plecam spre
casã cu un singur gând: sã le
bumbãcim pe fetele care ne stârneau
la ghidusii.
Dupã un timp de tãbãcire a
vinei gâtului, dupã multe sãptãmâni de
dureri intense ºi de paralizie a întregu-

lui gat (cã ne întorceam ca lupii,
nemaiputând întoarce capul) vâna se
obiºnuia ºi durerea nu se mai simþea.
Apoi, noi între noi, îl caricaturizam pe
d-l diriginte folosindu-i vorbele. Il
strigam pe Niculae:,,bã honiamalule’’
iar el îmi rãspundea: ,,ce e mã,
honiamalule’’ ºi toþi eram “neºte bete,
cã suna mai bine ºi mai sexy ,,bete’’
decât biete honiamale. Poate cã bine
ar fi fost ca d-l diriginte sã fii citit ceva
despre pedagogie sau sã-ºi fi bãtut
proprii copii, cã unul dintre ei chiar
deveni mare staroste în Voineºti ºi nu
prea fãcu mare brânzã. În fond, dacã
în loc de “tratamentul violent’’ am fi
fost puºi sã scriem pe o foaie de
hârtie de ce fãcem ceea ce fãcem, eu
unul aº fi scris: “sã se mire proºtii care
întreabã’’, recurgând desigur ºi la
vorbe din popor. Bãtaia din ºcoli
evedenþiazã un nivel rudimentar de
comportament al profesorilor. Plecai la
14 ani de acasã, colindai o bunã parte
a globului, citi ºi aflai, de pildã cã ºi
Aristotel fuse profesor acum vreo
2400 de ani. Citi, doar de curiozitate,
Etica nicomahica’’ ºi ,,Ars poetica’’ ºi
multe altele ale multor foºti profesori.
De cele mai multe ori, pe parcursul a
ºapte mii de ani de istorie scrisã, elevii
ºi-au întrecut profesorii. Cã unii au fost
“honiamale’’, cât erau copii, mai
treacã-meargã, dar ca sã devii
honiamal ca profesor este un statut al
prostãvãniei jalnice.
SORIN POPESCU
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ABSORBÞIA FONDURILOR PENTRU AGRICULTURÃ ªI DEZVOLTARE RURALÃ

MÃSURA 112: INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
Pasul 1 VERIFICAREA ELIGIBILITÃÞII
Pentru verificarea eligibilitãþii, fermierii se pot adresa
Oficiului Judeþean de Consultanta Agricola Dambovita
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil
acordat prin Mãsura 112 sunt fermierii în vârstã de pânã la 40
de ani (neîmpliniþi la data depunerii Cererii de finanþare),
persoane fizice sau juridice care practica în principal activitãþi
agricole si a cãror exploatatie
- are o dimensiune economicã cuprinsã între 6 ºi 40 UDE
- este situatã pe teritoriul þãrii;
- este înregistratã în Registrul fermelor/Registrul agricol;
- nivelul minim de calificare solicitat este urmãtorul:
- Absolvent de liceu sau de ºcoalã profesionalã/ºcoalã de arte
ºi meserii în domeniul agricol, veterinar ºi economic cu profil
agricol;
- Absolvent de liceu care prezintã un certificat de calificare sau
un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150
de ore în domeniul agricol.
O exploatatie agricolã nu poate primi sprijin prin
Mãsura 112 decât o singurã datã.
Nu se acordã sprijin persoanelor care nu au acte de
proprietate sau contracte de arendã/concesionare încheiate în
nume propriu, cu excepþia soþului sau soþiei. în acest ultim caz,
un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacã ambii
soþi îndeplinesc condiþiile prevãzute în mãsurã.
Solicitantul trebuie sa depunã Cererea de Finanþare
pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la
data înfiinþãrii si/sau preluãrii prin transfer de proprietate si/sau
arenda/concesionare a exploatatiei
Pasul 2 ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AFACERI
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Mãsurii 112,
solicitantul va trebui sã întocmeascã un Plan de afaceri pentru o
perioadã de cinci ani.
Elaborarea Planului de afaceri se realizeazã cu titlu
gratuit prin accesarea Mãsurii 143 “Furnizarea de servicii de
consiliere ºi consultanþã pentru agricultori”, de cãtre Oficiul
Judeþean de Consultanta Agricola Dambovita (tel 0245614045),
Planul de afaceri trebuie sã includã detalii privind
investiþiile care se realizeazã demonstrând cã cel puþin 30% din
sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitãþii cu
standardele comunitare, modernizarea ºi dezvoltarea
exploatatiei

DIN
REGISTRELE
STÃRII
CIVILE
ianuarie 2010

Pasul 3 DEPUNEREA DOSARULUI
(în perioada sesiunii de depunere)
Dosarul cuprinde: pentru persoanele fizice
neautorizate:
- document care sã certifice dreptul de folosinþã al terenului
- pentru suprafeþele egale sau mai mari de 1 hectar Extras din
Registrul Fermelor, -pentru suprafeþe mai mici de 1 hectarextras din Registrul Agricol emis de Primãriile locale
- document de la banca cu datele de identificare ale bãncii si ale
contului aferent proiectului FEADR
- Certificate de atestare fiscala,
- Cazierul fiscal eliberat de Direcþia Generala a Finanþelor
Publice
- Cazierul judiciar,
- Copia actului de identitate pentru solicitant si al sotului/sotiei,
- Copie dupã diploma de studiisau certificat de absolvire a unui
curs de formare de minim 150 ore în domeniul agricol.
- Document care atestã cã solicitantul este membru într-o formã
asociativã Pentru persoanele fizice autorizate se mai depun:
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerþului
- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului
Pasul 4 SELECÞIA PROIECTELOR SI SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANÞARE
Când valoarea totalã a proiectelor eligibile se situeazã
peste valoarea totalã alocatã mãsurii în cadrul unei sesiuni,
Comitetul de Selecþie analizeazã lista proiectelor eligibile cu
punctajul acordat, iar selecþia se face în ordinea descrescãtoare
a punctajului de selecþie, cu încadrarea în suma alocatã
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de
10.000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea
minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru
instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea
depasi 25.000 Euro / exploatatie.

Ing. NEAGU ION
CENTRUL AGRICOL VOINESTI

DECESE
1. Preda Elena
2. ªontea Ion
3. Iorga Verginia
4. Baldes Gheorghe

5 Oprea Elena
6. Corlateanu Eugenia
7. Dumitru Aurica

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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Cu ocazia zilelor de 1 ºi 8 martie,
urãm tuturor domniºoarelor ºi doamnelor
din comuna Voineºti multã sãnãtate
ºi fericire.
Primãvara care vine sã vã aducã
în suflete, în viaþã ºi în case, numai
bucurii.

LA M U L Þ I A N I !

D’ALE LUI MITICÃ…
MADE IN VOINEªTI
Sãptãmâna trecutã am fost uimit de
un caz petrecut în comunã, drept
pentru care m-am hotãrat sã îl
prezint în paginile “Gazetei de
Voineºti”. Nu o sã dau nume, dar cei
care locuiesc în zona respectivã
sigur ºtiu despre ce este vorba.

Undeva, în Gemenea Brãtuleºti, un
cetãþean, preot, gospodar, tocmeºte
o echipã pentru lucrãrile de tãiere la
pomii fructiferi, lucrare specificã de
altfel în zona noastrã, în aceastã
perioadã. Condiþiile fiind stabilite, se
trece la fapte. Dimineaþa gospodarul
nostru constatã, la întâlnirea cu
echipa, cã unul dintre “meseriaºi’’
este cam... obosit’. Slujitorul
Domnului, gândindu-se cã
“afumatul” nu poate face faþã unei
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zile de muncã ºi chiar riscã vreun
accident, îl roagã pe acesta sã
renunþe la intenþii ºi sã meargã sã
se odihneascã, urmând sã revinã a
doua zi, apt de muncã. Zis ºi fãcut.
Cetãþeanul turmentat pleacã acasã.
Proprietarul, la alte treburi, iar
echipa se apucã de lucru.
Dupã un timp, gospodarul
nostru se întoarce ºi
rãmâne stupefiat de ceea
ce vede. În grãdina lui,
câþiva pomi erau cãzuþi pe
gardurile vecinilor, de parcã
ar fi fost seceraþi. Chiar
fuseserã! Dar nu cu
securea, ci cu druba.
Regulamentar. Cu tapa,
de la nivelul solului. Autor meseriaºul
trimis acasã.
Acum, se nasc mai
multe întrebãri. Oare,
nu l-a luat somnul ºi, de
plictisealã, s-a apucat
de fapte mãreþe? Oare,
a plecat în grabã înapoi
la lucru ºi a luat drujba
în locul ferãstrãului de
mânã? N-ar fi exclus
ca, întors la lucru, sã i
se fi pãrut cã nu poate
sã-ºi mai ajungã din

urmã tovarãºii ºi a gãsit o soluþie.
Sau a plecat spre pãdure, la lemne,
ºi din cauza ceþei din mintea sa a
confundat livada cu codrul. Ciudat
este cã unii dintre pomii fructiferi
seceraþi aveau chiar tãierile de
rodire fãcute ºi ramurile grãmadã
sub ei. Sã fii corectat meseriaºul
nostru lucrarea fãcutã de
coechipieri? Nimeni nu poate ºti
care a fost intenþia. Fapta însã
rãmane. I s-a întocmit dosar penal
ºi va rãspunde pentru actul sãu...
de curaj’.
Morala: Când tocmiþi sã vi se taie
pomii, fiþi foarte expliciþi, fiindcã
vorba româneascã are multe
înþelesuri.

