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A FOST ÎNTOCMIT ªI APROBAT BUGETUL
LOCAL AL COMUNEI VOINEªTI
PE ANUL 2010
Drag
gii meii,
În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
din data de 23.02.2010 a fost adoptat
“Proiectul de hotãrâre privind aprobarea
bugetului local al comunei Voineºti pentru
anul 2010”, întocmit de Executivul Primãriei
Voineºti.
În urma dezbaterilor care au avut loc
în ºedinþa ordinarã, bugetul local al comunei
noastre a fost adoptat cu 8 voturi „pentru” ºi
7 voturi „împotrivã”.
Au votat „pentru”, 6 consilieri locali
PSD, 1 consilier local PNG ºi un consilier
local PNL.
Au votat “împotriva” bugetului local
întocmit de Executivul Primãriei Voineºti cei
7 consilieri locali ai PD-L.
În cele ce urmeazã, am sã vã prezint
Bugetul local al comunei Voineºti pentru anul
2010, aºa cum a fost adoptat de plenul
Consiliului Local.
VENITURI PROPUSE PENTRU ANUL 2010
1. Venituri proprii din taxe ºi impozite locale:
1.230.000 lei.
2. Venituri rezultate din cote defalcate din
impozitul pe venit: 550.000 lei.
3. Venituri din sumele alocate de Consiliul
Judeþean din cote defalcate din impozitul pe
venit: 554.000 lei.
4. Venituri rezultate din sumele defalcate din
TVA: 3.965.000 lei.
5. Venituri realizate din sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale:
296.000 lei.
6. Subventii de la bugetul de stat pentru
constituirea familiei, trusou pentru nou nãscuþi
ºi ajutoare pentru încãlzire: 374.000 lei.
7. Venituri proprii învãþãmânt liceal: 70.000 lei.
8. Venituri proprii culturã (Sãli de nunþi):
30.000 lei.
9. Venituri proprii târg sãptãmânal: 42.000 lei.

10. Venituri proprii pãºuni
comunale: 20.000 lei.
11. Venituri proprii din
închirieri utilaje
(buldoexcavator, tocãtor
ramuri): 20.000 lei.
12. Venituri proprii din
alte activitãþi (xerox):
5.000 lei.
TOTAL VENITURI:
7.156.000 lei.
CHELTUIELILE
PROPUSE PENTRU
ANUL 2010
1. Cheltuieli de personal
pentru administraþia
publicã localã: 846.000 lei.
2. Cheltuieli de personal
pentru asistenþii personali
ai persoanelor cu handicap:
338.000 lei.
3. Cheltuieli pentru indemnizaþii ale persoanelor cu
handicap: 243.000 lei.
4. Cheltuieli pentru plata
asistaþilor sociali conform
legii 416/2001: 272.000 lei.
5. Cheltuieli pentru plata
ajutoarelor pentru constituirea
familiei, trusou pentru nou
nãscuþi, ajutoare pentru
încãlzire: 374.000 lei.
6. Cheltuieli de personal pentru
achitarea salariilor cadrelor
didactice ºi nedidactice din
învãþãmântul preºcolar, ºcolar,
gimnazial ºi liceal: 3.178.000
lei.
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7. Cheltuieli materiale ºi cheltuieli de
întreþinere pentru administraþia publicã
localã: 623.000 lei.
8. Cheltuieli materiale ºi de întreþinere
pentru grãdiniþe, ºcoli, liceu, plus venituri
proprii: 310.000 lei.
9. Cheltuieli culte ºi biserici: 50.000 lei.
10. Chltuieli pentru Centrul de
Permanenþã: 20.000 lei.
11. Cheltuieli dobânzi si rambursãri
credite: 190.000 lei.
12. Cheltuieli pãºuni comunale:
20.000 lei.
13. Cheltuieli cãmine culturale ºi sport:
100.000 lei.
14. Cheltuieli târg sãptãmânal: 42.000 lei.
15. Cheltuieli transporturi din venituri
proprii: 20.000 lei.
16. Investiþii: 530.000 lei, din care
z 266.000 lei - Reabilitare prin asfaltare
DC 121 Voineºti-Manga
z 234.000 lei - Pod peste pârâul Valea
Mare, sat Gemenea Brãtuleºti

Calendarul
sesiunilor
de
depunere
proiecte
pentru
finanþare
din FEADR
pentru
anul 2010
* Relaþii suplimentare
puteþi obþine la
Compartimentul
Dezvoltare Ruralã
DADR Dâmboviþa.
Telefon:
0245/216836.
E-m
mail:
dadr.db@madr.ro
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z 20.000 lei - Consultanþã Proiect
„Restaurare ºi reabilitare monument
istoric în satul Onceºti
z 10.000 lei - Modernizare iluminat
public.
TOTAL CHELTUIELI:
7.156.000 lei
Dacã în anul 2009 veniturile propuse au
fost de 6.819.000 lei, fiind realizate în
proporþie de 97%, pentru anul 2010, ne
propunem realizarea acestora în
proporþie de 100%, în vederea finalizãrii
obiectivelor înscrise în strategia comunei,
obiective pe care le-am prezentat în
numerele anterioare ale “Gazetei de
Voineºti”.
Chiar dacã traversãm o
perioadã de „crizã”, sunt convins cã
fiecare dintre noi înþelege situaþia ºi
adoptã poziþia corectã, dovedindu-se un
bun cetãþean al comunei, un bun contabil, ordonându-ºi taxele ºi impozitele
locale la termenele prevãzute de lege.

Având în vedere cã întreaga
þarã se aflã într-un moment de impas,
resimþindu-se efectele situaþiilor de „crizã”
la toate nivelele vieþii economice ºi
sociale, nu ne putem gândi cã, în condiþiile unei autonomii locale si descentralizãrii, vom beneficia de sprijin din partea
autoritãþilor centrale, iar fundamentul
asigurãrii condiþiilor noastre de viaþã este
numai buna noastrã organizare,
gospodãrire ºi chibzuinþã a resurselor
proprii de care dispune comuna noastrã.
Sperând cã noua primãvara ºi
noul an agricol vor îndepãrta dezamãgirile ºi neajunsurile anului trecut, iar
munca noastrã de pomicultori va fi
rãsplãtitã, vã urez sã aveþi o viaþã
frumoasã, caldã ºi liniºtitã ºi un Paºte
luminos, cu bucurii.

Cu deosebit resp
pect,
primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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Lucrãri specifice în pomiculturã SFATUL
MEDICULUI
în lunile martie - aprilie
Odata cu venirea
primãverii calendaristice începe
un nou
u ciclu
u de produ
ucþþie
pentru
u plantaþþiile pomicole.
Am sã vã prezint în urmãtoarele
rându
uri un calendar cu lucrãrile
specifice în pomicu
ultu
urã,, în
aceastã perioadã,, conºtient
fiind de faptu
ul cã mulþþi dintre
du
umneavoastrã cunoaºteþþi
deja tot ce trebu
uie sã faceþþi
pentru
u ca în toamnã sã vã
bu
ucu
uraþþi de produ
ucþþii cât mai
bu
une.
Aºadar, fiindcã iarna s-a
prelungit ,,peste program’’ iar ninsorile
de anul acesta au avut un aport
considerabil de apã în sol, neputanduse intra pe terenuri, mulþi dintre
dumneavoastrã aþi rãmas în urmã cu
lucrãrile agricole de sezon. Ce trebuie
fãcut pentru a intra în grafic:
z administrarea urgentã a îngrãºãmintelor
chimice complexe (N-P-K)
z finalizarea lucrãrilor de tãiere (mai
întâi la speciile seminþoase ºi apoi la
sâmburoase)
z desfacerea materialelor cu care au
fost înfãºuraþi pomii tineri pe parcursul
iernii (hârtie de sac, ziare, saci de
rafie, folie, etc) ºi arderea lor, fiindcã
pe timpul iernii aceste materiale au
constituit adãpost pentru numeroºi
dãunãtori ºi germeni de boli
z completarea golurilor în plantaþiile
tinere (de dorit cu material sãditor de
aceeaºi vârstã), dar ºi în plantaþiile
deja pe rod
z strângerea resturilor vegetale
(frunze, ramuri) ºi distrugerea
acestora prin tocare cu utilajele
speciale sau prin ardere
(cu respectarea condiþiilor de mediu
ºi de prevenire a incendiilor)
z afânarea solului în livezi cel puþin
sub coroanã sau în funcþie de
sistemul de plantaþie deþinut - se
poate face manual cu sapa sau
mecanizat cu motocultivatorul
z distrugerea muºuroaielor ºi
nivelarea terenurilor

z combaterea rozãtoarelor (cu capcane sau momeli otãvite)
z tratamente fitosanitare: stropirea
albastrã cu produse pe bazã de
cupru, urmat de tratamentul cu
produse uleioase. Atenþie, de regulã
tratamentul cu produse cuprice este
primul pentru ca uleiul aplicat ulterior
sã vinã peste cupru ºi sã-i confere o
mai bunã aderenþã la scoarþã
pomului. Se mai practicã ºi amestecul
ambelor tipuri de produse, cu
aplicarea concomitentã pentru a se
reduce cheltuielile (motorinã, utilaje,
manoperã, etc). În acest caz, se va
verifica tabelul de compatibilitate
z aplicarea de îngrãºãminte chimice
pe bazã de azot (azotat de amoniu,
uree, etc) 1/3 din doza recomandatã
la începutul înfloririi pentru o mai bunã
legare ºi susþinere a încãrcãturii de
fructe
Sper ca aceste câteva sfaturi
sã vã fie de folos ºi vreau sã vã mai
fac o singurã precizare: Primãria
Voineºti vine în sprijinul
dumneavoastrã ºi vã poate pune la
dispozitie, contra cost, tocãtoarea de
resturi vegetale (ramuri rezultate din
tãieri, tulpini de porumb, miriºti de
cereale, tufãriºuri subþiri). Considerãm
cã aceasta este o mai bunã
alternativã pentru eliberarea
terenurilor de resturile vegetale care
trebuie strânse ºi distruse sub diverse
forme. Este, de asemenea, cea mai
eficientã metodã, dat fiind faptul cã
resturile rãmân tocate mãrunt pe sol ºi
se câºtigã materia organicã rezultatã
prin descompunere, îmbunãtãþind
astfel structura ºi textura solului.
Totodatã, se evitã arderea precum ºi
depozitarea în locuri nepermise (albia
râurilor, terenuri virane, ºanþuri ºi
canale, etc) a resturilor respective.
Pentru relaþii legate de acest utilaj vã
rugãm sã sunaþi în fiecare zi, între
orele 8 - 16, la telefon 0245/679324Primãria Voineºti.
Vã mulþumesc pentru înþelegere!

Viicepriimar,
ing
g. Popa Claudiiu

VETERINAR

În aceastã perioadã, odatã cu
sosirea primãverii, în acord cu
“Programul acþiunilor de supraveghere, prevenire ºi control al bolilor
la animale, al celor transmisibile de
la animale la om, protecþia animalelor ºi protecþia mediului pentru
anul 2010”, ºi în comuna noastrã
se efectueazã vaccinãrile obligatorii
pentru a preveni apariþia unor boli
specifice la pãsãri, ovine ºi caprine,
cabaline ºi bovine. Aºadar, în
aceastã perioadã se desfãºoarã
vaccinarea contra Pseudopestei
aviare, o boalã care decimezã efectivele de pãsãri, care nu se vaccineazã. Aceastã boalã, am mai
spus, nu se trateazã, dar se
previne apariþia ºi evoluþia ei prin
campanii de vaccinare care
creeazã imunitate în efectivele de
pãsãri (gãini, curci, bibilici, porumbei). Boala nu afecteazã efectivele
de polmipede (gâºte, raþe). Orice
gospodar al comunei noastre care
deþine animale din cele amintite mai
sus, la care se executã acþiunile de
vaccinare obligatorie, trebuie sã
efectueze aceste vaccinãri pentru
ca pãsãrile sã fie sãnãtoase ºi
astfel pe teritoriul urbei noastre sã
avem un status imun foarte bun,
care ne permite sã þinem sub
control aceste boli. Trebuie sã
avem în vedere ºi sã nu uitãm
dictonul „Animalele sãnãtoase –
hranã sãnãtoasã”. Aºadar, starea
de sãnãtate a animalelor noastre
determinã ºi starea noastrã de
sãnãtate.
Tot în aceastã perioadã,
anume lunile martie ºi aprilie, se
executã ºi vaccinarea contra
„Antraxului” (Dalacul) popular, la
speciile de animale Bovine, Ovine,
Caprine, Cabaline, de pe teritoriul
comunei Voineºti, vaccinare
suportatã, ca ºi costuri, de bugetul
statului (cost vaccinare + manoperã
vaccinare).

(contiinuare în pag
gina 4)
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Având în vedere apropiata
sãrbãtoare a Paºtelui, le
reamintesc crescãtorilor de ovine
cã mieii trebuie înregistraþi
conform legii, prin crotaliere, atât
mieii care se sacrificã, cât ºi
mieluþele care se opresc de
prasilã. Aºadar, nu conteazã ce
destinaþie dãm animalelor, toate
trebuie înregistrate prin crotaliere,
aºa cum cere legea din þara
noastrã. ªi pentru cã am fãcut
vorbire despre acest lucru,
cetãþenii comunei noastre trebuie
sã cunoascã faptul cã orice
modificare a efectivului de
animale din speciile BOVINE,
OVINE, CAPRINE, PORCINE,
survenitã prin fãtare, cumpãrare,
moºtenire, trebuie anunþatã în
termen de 7 zile la registrul agricol
al primãriei ºi la cabinetul
veterinar pentru înregistrare.
Aºadar, aduc în actualitate ºi un
aspect delicat, legat de modul de
achiziþionare, deþinere ºi
întreþinere a animalelor din specia
PORCINE. Trebuie sã aveþi mare
grijã la achiziþionarea porcilor.
Recomandarea mea este sã luati
porcii numai din ferme de creºtere
autorizate, cu documente în
regulã. Nu vã sfãtuiesc sã
cumpãrati porci de la comercianþii
ambulanþi, din maºinile care
circulã pe strãzile noastre, pentru
cã nu se cunoaºte nici
provenienþa lor, nici starea de
sãnãtate ºi astfel riscaþi sã aveti
probleme ulterior, legat de starea
de sãnãtate a animalelor. Trebuie
sã ºtiþi cã, atunci când vã
achiziþionaþi porcine, aveþi
obligaþia legalã sã le înscrieþi în
registrul agricol, la primãrie, ºi,
totodatã, sã anunþaþi cabinetul
veterinar al comunei pentru a fi
indentificate prin crotaliere.

(contiinuare în pag
gina 5)
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Hai s ã d ãm…

În acest numãr al Gazetei
de Voineºti dorim sã vã facem unele
precizãri legate de activitatea culturalartisticã din comuna noastrã,
încercând astfel sã clarificãm toate
problemele mai mari sau mai mici pe
care dumneavoastrã, cetãþenii
comunei, le întâmpinaþi vizavi de acest
capitol.
În anul 2008, dupã schimbarea conducerii Primãriei Voineºti,
responsabilul cu cultura de la vremea
respectivã a intrat în concediu medical
iar dupã un timp ºi-a dat demisia din
funcþie, invocând motive personale.
Ne-am vãzut deodatã în postura de a
se fi încheiat activitatea culturalã
pentru o vreme. Pentru a asigura o
bunã desfãºurare a acesteia, cu avizul
Consiliului Local, a fost încheiat un
contract de colaborare cu un instructorcoregraf profesionist. Astfel, în fiecare
zi de vineri a sãptãmânii, acesta
susþine cursuri de dansuri populare cu
copii de diferite vârste (între 7 ºi 19
ani), din comuna Voineºti. Deocamdatã
participã la aceste cursuri elevi ai
ªcolii Generale Voineºti, precum ºi ai
Grupului ªcolar Agricol Voineºti. Asta
nu înseamnã cã nu se pot înscrie ºi
copii de la celelalte ºcoli de pe
teritoriul comunei, mai ales cã toate
aceste cursuri sunt gratuite,
dumneavoastrã, pãrinþii, nefiind obligaþi
sã achitaþi vreun ban. De menþionat ºi
faptul cã absolut toþi pãrinþii care au
dorit sã-ºi înscrie copiii la aceste
cursuri au ºi reuºit sã facã acest lucru.
Echipa de dansuri deja
formatã a fost invitatã la multe evenimente, fãcând faþã cu brio competiþiilor
la care a participat, iar dupã aprecierea
instructorului ºi a publicului perspectivele sunt promiþãtoare. Printre evenimentele la care au participat, amintim
serbãrile câmpeneºti prilejuite de Zilele
comunelor: Tãtãrani, Dragomireºti,
Pietrari, Ocniþa, Voineºti, Serbarea de
Crãciun din faþa Prefecturii, Serbãrile

de Crãciun care au avut loc în Centrul
Cultural Voineþti, apariþii la Columna tv,
etc.
Cum se întâmplã în orice
activitate, au apãrut ºi unele probleme,
pe care doresc sã vi le aduc la
cunoºtinþã, spre a le putea remedia.
Din discuþiile cu instructorul de
dansuri, am aflat cã unii dintre pãrinþii
copiilor care participã la aceste cursuri
sunt nemulþumiþi de faptul cã nu toþi
copiii sunt convocaþi la echipa de
dansuri spre a participa la unele
spectacole, cã s-ar crea o discrepanþã
între aceºtia. Vreau sã vã fac o
precizare: instructorul este cel care
apreciazã ºi care decide formaþia în
care se prezintã la reprezentaþiile cu
public. Nu trebuie sã se supere nimeni
sau sã se simtã marginalizat. În orice
domeniu sunt indivizi mai talentaþi ºi
alþii care se descurcã mai puþin, care,
pentru a ajunge la acelaºi nivel, trebuie
sã depunã mai mult efort ºi mai multã
strãduinþã. Important este ca fiecare sã
înveþe pentru el în primul rând ºi sã
dovedeascã faptul cã poate fi cel mai
bun. Ce este mai rãu? Sã nu fie inclus
în echipa iniþialã sau sã fie primit la
insistenþele pãrinþilor ºi sã strice
întregul progam, precum ºi întreaga
muncã a celorlalþi? Este ºtiut faptul cã
fiecare copil este pentru pãrinþii sãi cel
mai frumos, cel mai deºtept, cel mai
talentat, dar haideþi sã fim puþin corecþi
ºi sã lãsãm pe fiecare sã-ºi facã treaba
la care se pricepe cel mai bine ºi
pentru care este plãtit. Va veni rândul
fiecãruia sã se afirme, dar numai în
funcþie de pregãtire ºi abilitãþi. Acest
instructor nu are afinitãþi la noi în
comunã ºi este imparþial în ceea ce
priveºte selecþia. Eficienþa muncii sale
trebuie sã se reflecte în modul de
prezentare a echipei de dansuri în faþa
publicului ºi în rezultatele obþinute la
diversele competiþii.

(continuare în pagina 5)
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De asemenea, cu cât echipa are
mai mulþi membrii talentati, cu atât
meritele instructorului sunt mai mari, iar
satisfacþia pãrintilor pe mãsurã. Daca cineva contestã profesionalismul acestui
instructor, este liber sã aleagã ceea ce
crede cã este mai bine pentru copilul sãu.
O altã problemã a apãrut cu câteva sãptãmâni în urmã. Mai mulþi pãrinþi din
satele Izvoarele ºi Suduleni au început sã
comenteze prin comunã cã se fac diferenþe între copiii dumnealor ºi ceilalþi copii
din comunã în ceea ce priveºte participarea la activitãþile cultural-artistice. Mai
exact, copiii dumnealor se pregãtesc în
regim privat, plãtindu-ºi singuri cursurile
de dansuri, iar Primãria ar trebui sã le
achite cheltuielile cu deplasãrile la diferite
spectacole ºi concursuri.
Dragi pãrinþi, conducerea
Primãriei nu a luat la cunoºtinþã despre
existenþa unui instructor-coregraf care-ºi
desfãºoarã activitatea pe cont propriu în
comuna noastrã decât în urmã cu câteva
zile. Primãria ºi Consiliul Local Voineºti au
alocat la capitolul “Culturã” fonduri doar
pentru cheltuielile cu instructorul coregraf
care este plãtit pentru a susþine gratis cursuri cu copiii din comunã. Nu a venit
nimeni sã solicite înscrierea copilului la
cursurile gratuite ºi a fost respins. De
asemenea, Primãria nu poate sponsoriza
acþiuni pe care nu le iniþiazã ºi care sunt
fãcute “dupã ureche”. Nu contestã nimeni
talentul copiilor respectivi, ba, dimpotrivã,
sunt câþiva foarte talentaþi ºi cu o
prezentare impecabilã, dar considerãm cã
nu ambiþiile trebuie sã primeze, ci o bunã
colaborare, bazatã pe comunicare ºi
respect reciproc. Copiii trebuie învãþaþi
încã de mici ce înseamnã corectitudinea ºi
respectul. Trebuie gãsite soluþii reale, în
urma unor consultãri între toþi cei implicaþi
(pãrinþi, Primãrie, iniþiatori). Nu ne putem

adresa unii altora reproºuri nefondate.
Întotdeauna am fãcut apel la conciliere ºi
bunã cooperare între toþi locuitorii
comunei. Înainte sã facem fel ºi fel de
acuze, haideþi mai întâi sã ne gândim cui
facem rãu. Nu facem rãu primarului sau
angajaþilor Primãriei, ci facem rãu copiilor
noºtri, cãrora le promitem stelele de pe
cer dupã care venim ºi le spunem cã nu le
putem oferi, cã nu ne ajutã primarul.
Stimaþi locuitori ai comunei
Voineºti, vã stãm întotdeauna la dispoziþie
pentru a discuta ºi a rezolva orice
nemulþumire pe care o aveþi ºi vã asigurãm de bunele noastre intenþii. Vã cerem
în schimb sinceritate ºi cooperare. Orice
afirmaþie venitã din partea cuiva trebuie
argumentatã ºi, ce e cel mai important,
verificatã. Nu putem sã credem orice zvon
venit de la persoane mai mult sau mai
puþin rãu intenþionate.
Cei care vor sã-ºi înscrie copiii la
cursurile gratuite de dansuri se pot
adresa, în scris, Primãriei. Se va analiza
situaþia ºi în cel mai scurt timp se va gãsi
o soluþie pentru ca toatã lumea sã fie
mulþumitã. Instructorul îºi va face programul în aºa fel încât sã rãspundã tuturor
solicitãrilor.
Cei care doresc sã continue
pregãtirea în regim privat considerãm cã
îºi pot permite, pe lângã toate cheltuielile,
ºi pe cele cu deplasãrile, apariþiile media
ºi altele.
Primãria vine în sprijinul tuturor
cetãþenilor comunei în mod egal ºi în
funcþie de posibilitãþile financiare, mai ales
în condiþii de crizã naþionalã.
În speranþa cã vom gãsi
înþelegerea necesarã, nu ne rãmâne decât
sã vã mulþumim pentru colaborare.
Cu deosebit respect,

primar - Sandu Gariel Dãnuþ
viceprimar - Popa Claudiu

Trebuie sã ºtiþi cã în anul
2010 porcii nu se mai
vaccineazã contra Pestei
Porcine, iar programul
strategic de combatere al
bolilor stipuleazã cã, atunci
când se vor diagnostica
cazuri de Pestã Porcinã,
mãsurile sunt de asanare a
focarelor, deci animalele
detectate pozitive vor fi
ucise. În toate cazurile în
care animalele sunt
asanate, statul plãteºte
despãgubiri însã numai ºi
numai cu condiþia ca aceste
animale (porci) bolnave sã
fie înregistrate prin
crotaliere. Deci, fãrã a fi
înregistrate prin crotaliere,
în caz de evoluþie a bolii
(pestã), proprietarul nu va
putea deconta nimic de la
stat. Aº dori sã mai
amintesc aici ºi grija
crescãtorilor de BOVINE,
pentru cã au loc fãtãri în
aceastã perioada ºi trebuie
avut în vedere alimentaþia
vacilor. De asemenea,
trebuie sã apelaþi la
serviciile veterinare ori de
câte ori sunt probleme dupã
fãtare, fie cu vacile, fie cu
viþeii. Având în vedere
sãrbãtorile Pascale, vã
sfãtuiesc sã cumpãraþi miei
numai din surse sigure,
autorizate, pentru a putea
beneficia animale
sãnãtoase.
La final, vã urez
sã aveþi un Paºte fericit
ºi multã sãnãtate. Hristos
a înviat!

Cu consid
deraþie ºi resp
pect,
Mind
droiu Nicolae
Med
dic veterinar CMV
Voineºti
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Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dâmboviþa

DEVIANÞÃ ªI DELINCVENÞÃ
z PREZENTARE GENERALÃ A
FENOMENULUI CRIMINALITÃÞII
În orice societate, indiferent
de gradul de dezvoltare, membrii sãi
au stabilit anumite repere care
reprezintã punctul de sprijin al
comunitãþii respective. Atitudinea
individului faþã de normele impuse
reflectã, de regulã, douã aspecte.
Primul ar fi acela al incapacitãþii
individului sau refuzul de a se adapta
la normele existente, ceea ce conduce
la etichetarea acestuia drept deviant
ºi, eventual, chiar delincvent. Al doilea
aspect þine de o posibilã rãmânere în
urmã a normelor sociale existente
în societate, în raport cu evoluþia
acesteia.
Majoritatea persoanelor au
probleme legate de rãspunsul lor la
norme, aºa numite probleme de
adaptare ºi respectarea situaþiei
existente la un anumit moment. Nu
existã persoanã care sã nu fi încãlcat
vreodatã una din normele existente în
societate, fie ea moralã sau civicã,
O categorie aparte de persoane
cãrora societatea trebuie sã le acorde
atenþie deosebitã sunt copiii care, încã
de la naºtere, sunt supuºi unui proces
de familiarizare cu normele societãþii
în care trãiesc .
Declanºarea procesului de
socializare are loc, de regulã, în
mediul familial, copilul însusindu-ºi
valorile existente în familie.
Educaþia pe care copilul o
primeºte în familie influenþeazã de
regulã evoluþia sa ulterioarã în trei
moduri:
D Educaþia „negativã”, de respingere
a normelor existente în societate,
conduce, în marea majoritate a
cazurilor, la o structurare negativã a
personalitãþii ; individul dobândeºte
caracter de tip asocial, fiind pentru
restul societãþii condamnat sã poarte
eticheta delincventului.
D Educatia „pozitivã” determinã
individul sã se integreze în mediul,
social, oferindu-i instrumentele
necesare adoptãrii unui comportament
de tip nedeviant, înscris în limitele
comportamentale general acceptate.
D Educaþia „neutrã” Iasã la îndemâna
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individului alegerea tipului de
comportament care va fi adoptat;
individul are libertatea opþiunii între
diferitele modele pe care le întâlneºte
în mediul social în care trãieºte
(scoala, grup de prieteni, etc).
Prezentarea succintã a cauzelor ºi
mecanismelor sociale care determinã
criminalitatea trebuie alãturatã, într-o
analizã realã a fenomenului, unor
situaþii speciale, generate de factori
decisivi care influenþeazã viaþa
socialã.
z CAUZELE/CONDIÞIILE CARE
FAVORIZEAZÃ DELICVENÞA
JUVENILÃ
Cauzele sãvârºirii de
infracþiuni de cãtre minori sunt
multiple. Urni minori au comis fapte
antisociale din naivitate, fiind captati în
grupul de prieteni care au mai sãvârºit
infracþiuni, alþii sunt la prima abatere.
Cert este câ repercursiunile acestor
fapte îºi pun amprenta asupra
viitorului lor.
Cercetând cauzele
delincvenþei juvenile, se constatã cã
importanþa primordialã aparþine
factorilor sociali. Concentrarea urbanã
excesivã, familia (dezechilibrul dintre
membrii sãi, timpul liber al pãrinþilor,
gradul lor de ºcolarizare), influenþa
nocivã a strãzii, acþiunea inadecvatã a
unor tipuri de publicaþii/emisiuni ºi alte
cauze pot contribui la apariþia
delincventei juvenile.
În principal, cauzele ºi
condiþiile obiective se referã la:
- Lipsa unor fonduri materiale pentru
asigurarea protecþiei reale a familiei
care sã asigure condiþii decente de
creºtere ºi educare a copiilor
- Apariþia ºi creºterea numãrului
mediilor ºi grupurilor care favorizeazã
comiterea infracþiunilor, formate din
infractori majori la care sunt atraºi ºi
minorii
- Proliferarea unor publicaþii/emisiuni
eu caracter violent, toate pe fondul
lipsei de educaþie
- Existenþa unor grade de întârziere în
evoluþia intelectualã a copilului
În acest context, necesitatea
unei convergenþe între acþiunea

familiei, a ºcolii, a politiei, a massmedia, a unor organisme neguvernamentale se impune imperios.
Analizând condiþiile care au
favorizat comiterea unor infracþiuni de
cãtre minori, se desprind mai multe
cauze specifice :
- Necunoaºterea de cãtre pãrinþi a
anturajului, locurilor ºi mediilor
frecventate dc copii/tineri
- Lipsa unei legãturi permanente între
familie ºi ºcoalã
- Discontinuitate în educaþia ºi
supravegherea copiilor de cãtre pãrinþi
Studiul cazurilor înregistrate
nu demonstreazã cã aspectele
comportamentale deviante întâlnite cel
mai frecvent sunt:
- Fuga în mod repetat de Ia
domiciliu/instituþii de ocrotire
- Absenþe nemotivate de la ºcoalã,
dezinteres faþã de învãþãturã sau
abandonarea ºcolii
- Vagabondaj, consum de bãuturi
alcoolice sau droguri
- Alegerea unor anturaje din mediul
infracþional
- Sfidarea legilor, a normelor de
disciplinã ºi de convieþuire socialã
Cunoaºterea acestor comportamente este deosebit de importantã
pentru eficienþa muncii de prevenire,
identificarea din timp a copiilor care se
aflã în asemenea situaþii de risc ºi
iniþierea unor programe de prevenire
în care aceºtia sã constituie grupul
þintã.
În activitãþile de prevenire
destinate copiilor care prezintã un
asemenea risc sunt de obicei,
angrenate nu numai efective ale
poliþiei, ci ºi specialiºti din alte instituþii
sau organizaþii neguvernamentale.

Concluzionând, din analiza
principalelor cauze care genereazã
sau favorizeazã comiterea de fapte
ce contravin legii de cãtre copii,
constatãm cã acestea sunt
complexe, nu determinã sau
favorizeazã fapte ilegale în mod
izolat, ci în interacþiunea lor.
" Zepiºi Daniel
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Alocaþia c omplementarã º i a locaþia
de s usþinere m onoparentalã
Beneficiazã de drepturile
prevãzute de ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr 105/2003 privind
alocaþia complementarã ºi alocaþia
de susþinere pentru familia
monoparentalã familiile ºi
persoanele singure, cetãþeni români,
care locuiesc în România.
Copiii care beneficiazã
de aceastã alocaþie sunt cei aflaþi în
urmãtoarele situaþii:
z Copiii naturali ai soþilor sau ai
unuia dintre aceºtia ori, dupã caz,
ai persoanei singure
z Copii adoptaþi
z Copiii încredintaþi ori daþi în
plasament familial sau pentru care
s-a instituit tutele, în condiþiile legii.
Cererea pentru stabilirea
ºi acordarea alocaþiei familiare
complementare sau, dupã caz, a
alocaþiei de susþinere monoparentalã
va fi depusã la Primãria de domiciliu
însoþitã de actele de identitate
pentru toþi membrii familiei ºi de
actele doveditoare privind veniturile
familiei (adeverinþe de salariat,
cupoane de pensie, cupoane de
alocaþie, adeverinþe privind venitul
agricol, adeverinþe privind alte
venituri realizate).
Drepturile la alocaþia
complementarã sau de susþinere
monoparentalã se acordã începând
cu luna urmãtoare depunerii
cererilor pentru familiile care nu
depãºesc venitul de 470 lei pe
membru de familie, retrãgându-se în
situaþia abandonãrii cursurilor ºcolare
sau împlinirii vârstei de 18 ani.

DIN
REGISTRELE
STÃRII
CIVILE

În vederea soluþionãrii
cererii privind alocaþia complementarã sau de susþinere monoparentalã, primarul dispune în mod
obligatoriu verificarea prin anchetã
socialã la domiciliu a situaþiei ce
rezultã din actele doveditoare
anexate cererii.
Pentru definitivarea anchetei
sociale, persoanele desemnate de
primar pot utiliza si informaþii de la
persoane sau instituþii care cunosc
situaþia materialã, socialã ºi civilã a
solicitantului.
Beneficiazã de alocaþie
complementarã sau de susþinere
monoparentalã copiii care întrerup
temporar frecventarea cursurilor de
învãþãmânt conform Legii sau repetã
anul ºcolar numai din motive de
sãnãtate, dovedind acest lucru cu
certificat medical.
Pentru familiile care au în
întreþinere copii cu handicap de
vârstã ºcolarã ºi nu frecventeazã o
formã legalã de învãþãmânt, alocaþia
complementarã sau de susþinere

Februarie 2 010

Le urãm casã de piatrã!

Asistenþi sociali
Op
prea Constantin
Op
prea Adrian

DECESE

CÃSÃTORII
1. Bucur Dumitru ºi ªtefan Alina
Elena
2. Oprea Florin Nicolae ºi Ungureanu
ªtefania Larisa

monoparentalã se acordã cu
condiþia prezentãrii certificatului de
handicap.
Familiile care beneficiazã de
alocaþie complementarã sau alocaþie
de susþinere monoparentalã au
obligaþia ca pentru copiii de vârstã
ºcolarã sã prezinte primarului, din
trei în trei luni, adeverinþa de la
unitatea de învãþãmânt unde
frecventeazã cursurile ºcolare prin
care sã facã dovada frecventãrii
cursurilor.
Nerespectarea acestui
articol de lege duce la suspendarea
alocaþiei.
În situaþia în care expirarea
termenului de trei luni pentru
prezentarea adeverinþei de la
unitãþile de învãþãmânt se produce
în timpul vacanþelor ºcolare, dovada
de frecventare a cursurilor se va
prezenta la începutul urmãtorului an
ºcolar.
În luna în care copiii au
împlinit vârsta de 18 ani, familia are
obligaþia de a se prezenta la
Primãria de domiciliu pentru sistarea
plãþii alocaþiei complementare, în
caz contrar sumele încasate
necuvenit cu titlu de alocaþie
complementarã sau alocaþie de
susþinere monoparentalã se
recupereazã de la titularul dreptului
alocaþiei în termenul de prescripþie
stabilit de lege pentru creanþele
bugetare.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neagu Dumitra
Panã Mihaela Elena
Grigorescu Vasilica
Grigore Ion
Andreescu Vasilica
Baldes Maria

7. Matei Alexandrina
8. Sugeac Ion
9. Stanciu Gheorghe
10. Toader Ioan
11. Uncheasu Ion
12. Bold Ana

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Mama,
lumina mea
Mã joc… Mã joc de-a
lumina. Vã întrebaþi
cum se poate juca cu
strãluciri de soare?
E simplu. Mai întâi te
cuprinde un dor, aºa, ca
o flacãrã ce îþi mistuie
sufletul. Toatã fãptura
tresãlta ºi cuvintele
aleargã fãrã început,
fãrã sfârºit spre infinitul
astral. Pasul urmãtor
vine de la sine.
Priveºte rãsãritul.
Apare o geanã firavã
de luminã, care creºte,
creºte ºi te cuprinde în
incandescenþa sa.
Bucuria îþi frãmântã
simþurile… ºi… apare
ca atât de frumoasã,
atât de mândrã!…
Întinzi braþele ºi te
cuprinde în
îmbrãþiºarea duioasã
pe care doar mama þi-o
poate da.
…ªi pornim împreunã
jocul de-a lumina, jocul
vieþii ºi al dragostei
nesfârºite. Prin raze de
zâmbet din pãrul ei ºi
strãluciri de duioºie din
ochii-i ce lucesc. Mã
învãluie în îmbrãþiºãri
tandru, fãrã sfârºit.
Rostesc cuvântul
fermecat: „Mama”, ºi
toate porþile spre culmi
de vis mi se deschid,
una câte una.
Vedeþi? Nu e greu de
loc sã fii copil. E unic, e
mirific, pentru cã existã
ea, cea mai dragã, cea
mai bunã fiinþã: „mama”
Te iubesc, mama, ºi îþi
mulþumesc cã mã ajuþi
sã zbor învãluitã de
dragostea ta!

And
dreea Cristina
Honciu,
elevã în clasa a VII-a
a
ªcoala Sud
duleni
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SÃPTÃMÂNA
ªI ÎNVIEREA

PATIMILOR
DOMNULUI

Sãptãmâna Patimilor exprimã
perioada de la Florii pânã în Sâmbãta cea
Mare, inclusiv.
Caracteristica esenþialã a acestei
sãptãmâni sunt Deniile.
L u n i,
i în Sãptãmâna Patimilor, se
face pomenirea patriarhului Iosif, vândut
de fraþii sãi cu treizeci de arginþi. El este o
preînchipuire a lui Hristos, care a fost
vândut de Iuda. Acuzat de desfrânare,
ajunge în temniþã. În urma tãlmãcirii unor
visuri, este scos din închisoare ºi pus
administrator peste tot Egiptul. Stãpânirea
lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a
biruinþei lui Hristos asupra pãcatelor lumii.
Tot în aceastã zi se face
pomenire ºi de smochinul neroditor,
blestemat de Hristos sã se usuce
pentru cã nu avea rod. E o pildã datã
omului, din care trebuie sã reþinã cã
Dumnezeu este atât iubire, cât ºi
dreptate. Deci, la judecata de apoi, El nu
doar va rãsplãti, ci va ºi pedepsi pe cei ce
nu au rodit.
Marþi se face pomenirea celor
zece fecioare. Este o pildã care are
menirea sã ne þinã treazã datoria de a trãi
permanent în Hristos. Numai aºa vom
avea rãspuns bun la judecata finalã, cãci
prin împlinirea voii divine, Hristos ia chip
în noi. Concluzia acestei pilde este cã
Hristos trebuie sã Se regãseascã în
fiecare dintre noi în orice moment. Din
pildã reþinem cã cinci fecioare au avut
doar candelã fãrã ulei, iar celelalte cinci
au avut ºi candelã, ºi ulei. Candela fãrã
ulei reprezintã realizarea de sine în totalã
nepãsare de ceilalþi. Candela cu ulei
reprezintã evlavia însoþitã de milostenie.
În Miercurea Sãptãmânii
Sfintelor Pãtimiri se face pomenirea femeii
pãcãtoase care a spãlat cu lacrimi ºi a
uns cu mir picioarele Mântuitorului,
înainte de Patima Sa, ca simbol al
pocãinþei ºi îndreptãrii omului pãcãtos.
Joia P atimilor este închinatã
amintirii a patru evenimente deosebite din
viaþa Mântuitorului: spãlarea picioarelor
ucenicilor, ca pildã de smerenie, Cina cea
de Tainã la care Mântuitorul a instituit
Taina Sfintei Euharistii, rugãciunea
arhiereascã ºi începutul patimilor prin

vinderea Domnului. Dupã ce a sãvârºit
Cina cea de Tainã, Mântuitorul le dã
ucenicilor o nouã poruncã: “Sã vã iubiþi
unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe
voi, aºa ºi voi sã vã iubiþi unul pe altul.
Întru aceasta vor cunoaºte toþi cã sunteþi
ucenicii Mei, dacã veþi avea dragoste unii
faþã de alþii.”
În Vinerea M are se face
pomenirea de sfintele, înfricoºãtoarele ºi
mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului ºi
de mãrturisirea tâlharului celui
recunoscãtor care a dobândit raiul.
Pãtimirile Domnului sunt numite sfinte,
mântuitoare ºi înfricoºãtoare. Sfinte
pentru cã Cel ce suferã, este Fiul lui
Dumnezeu, mântuitoare pentru cã Cel ce
pãtimeºte nu este un simplu om ºi
înfricoºãtoare cãci toatã fãptura s-a
schimbat la rãstignirea lui Hristos:
“Soarele s-a întunecat, pãmântul s-a
cutremurat, sã iertãm tuturor care ne-au
greºit cât ºi mulþi din morminte au înviat”.
În Sfânta º i M area S âmbãtã
prãznuim îngroparea lui Hristos cu trupul
ºi pogorârea la iad cu dumnezeirea
pentru a ridica din stricãciune la viaþa
veºnicã pe cei din veac adormiþi.
“În Ziua Î nvierii sã ne luminãm
cu prãznuirea ºi unii pe alþii sã ne
îmbrãþiºãm ºi sã le zicem fraþi ºi celor ce
ne urâse pe noi ºi aºa sã strigãm: Hristos
a înviat din morþi cu moartea pe moarte
cãlcând ºi celor din morminte viaþã
dãruindu-le”.
Sã luãm aminte la cum petrecem
aceste zile, sã fim mai buni, mai iubitori,
smeriþi, blânzi, sã iertãm tuturor care
ne-au greºit, iar dacã nu am þinut post în
aceastã perioadã, acum trebuie sã ne
pregãtim pentru Ospãþul Credinþei, pentru
ca aºa cum curãþim casele, trupurile ºi
hainele noastre, aºa sã ne spãlãm ºi
haina sufletului nostru prin Sfânta Tainã a
Spovedaniei, ca la sfârºit sã ne
împãrtãºim cu Sfintele, Preacuratele Lui
Hristos Taine.

preot Pred
dica Iulian,
Parohia Manjina

