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Dragii mei,
Din prima zi în care am fost
ales primar al comunei Voineºti, m-am
strãduit sã fiu cât mai aproape de
dumneavoastrã, sã vã ascult ºi sã vã
rezolv doleanþele, sã iniþiez ºi sã
realizez cât mai multe proiecte care
sã vinã în sprijinul comunitãþii ºi care
sã ridice nivelul de trai al voineºtenilor.
În numãrul 13 al “Gazetei
de Voineºti”, fiindcã, iatã, am ajuns la
numãrul 13, un numãr norocos pentru
mine nãscut fiind într-o zi de 13, vã
prezint ultimele noutãþi apãrute la
nivelul comunei noastrã.
Începând cu data de
03.05.2010, în cadrul Primãriei
Voineºti va funcþiona „Serviciul de
evidenþã a persoanelor”, care îºi va
desfãºura activitatea la etajul I. Aici,
îºi vor putea preschimba buletinele ºi
cãrþile de identitate locuitorii
comunelor Voineºti, Cândeºti, Malu cu
Flori, Vãleni Dâmboviþa, Pucheni,
Pietrari, Bãrbuleþu ºi Râul Alb.
Programul de lucru cu publicul va fi
zilnic, între orele 08.00-15.30.
Serviciile oferite sunt:
- Eliberarea actului de identitate la
împlinirea vârstei de 14 ani
- Eliberarea actului de identitate la
schimbarea domiciliului, schimbarea
denumirii strãzii sau a renumerotãrii
imobilelor
- Eliberarea cãrþii de identitate
provizorii cetãþenilor români cu
domiciliul în strãinãtate care locuiesc
temporar în România
- Eliberarea primului act de identitate
dupã împlinirea vârstei de 18 ani

- Eliberarea cãrþii de identitate la
dobândirea cetãþeniei române
- Înscrierea în actul de identitate a
menþiunii privind stabilirea reºedinþei
- Eliberarea actului de identitate la
expirarea termenului de valabilitate,
modificarea datelor de stare civilã,
anularea documentului, schimbarea
fizionomiei
- Eliberarea actului de identitate la
pierderea, furtul, distrugerea sau
deteriorarea actului de identitate
deþinut anterior
- Eliberarea cãrþii de identitate
provizorii.
Toate modelele de cerere le veþi gãsi
la „Serviciul de evidenþã a
persoanelor Voineºti”.
Taxele percepute sunt:
- Carte de identitate – 7 lei
- Carte de identitate provizorie – 1 lei

- Taxã de timbru – 4 lei.
Toate aceste tarife se vor
achita la Primãria Voineºti, la Serviciul
Taxe ºi Impozite.
Vã aºteptãm pentru a
beneficia de serviciile pe care vi le
oferã noul compartiment înfiinþat.
Dat fiind faptul cã peste 20
ani mi-am desfãºurat activitatea într-o
unitate sanitarã, în mandatul de primar
pe care îl exercit era firesc sã fiu
alãturi de cadrele medicale ºi
împreunã sã veghem la sãnãtatea
dumneavoastrã.
Dacã anul trecut am înfiinþat
în cadrul Spitalului Voineºti un centru
de permanenþã, cu medic 24 de ore
din 24 de ore, începând cu data de
07.05.2010 vor funcþiona aici ºi douã
cabinete medicale de specialitate.
(continuare în pagina 4)
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ADOLESCENÞI... OAMENI MATURI...
ªtim cã adolescenþa este o
fazã a vieþii cãreia farmecul fizic,
resimþit de noi, adulþii, ºi amintirea
aspiraþiilor care o proiecteazã spre
viitor îi conferã, pentru cei care i-au
depãºit stadiul, caracterul unui
moment cu totul privilegiat. Dar, cei
care o strãbat acum, oare, cum o
definesc?
Noi, oamenii maturi, suntem
victime ale aceleiaºi amãgiri, care
aºeazã veacul de aur al adolescenþei
în bãtaia primelor luciri ale conºtiinþei
omeneºti, trãind alãturi de tinerii din
jurul nostru. O considerãm ca
farmecul lumii de-abia ieºitã din bezna
veºniciei, ca farmecul zorilor zilei,
farmecul adolescenþei.
Când suntem copii, revãrsarea zorilor ne impresioneazã
puternic ºi privim, ca pe un dar
deosebit ºi cu o îngãduinþã cu totul
aparte, trezirea în faptul zilei. La fel
ºi cu adolescenþa. Poezia ei existã
numai pentru cei care au trecut de ea.
Pentru adolescenþi, viaþa este
neliniºte, nemulþumire de sine, graba
de a ajunge cât mai repede adult.
Cum nimeni nu ºtie ce se va
întâmpla mâine, nici adolescentul nu
ºtie ce va ieºi din el, dar construieºte
mental chipul sãu viitor, fireºte, cu
liniamentele preferinþelor sale actuale.
Am putea spune chiar cã el se
autodepreciazã prin urmare continuu,
ca stare tranzitorie, dar nu în mod
esenþial, cãci are convingerea cã
mereu merge cãtre ceva statornic ºi
robust.
ªi totuºi, aceastã proiectare
ºi imagine spre viitor, adicã spre
viitorul sãu propriu, ajutã la educarea
adolescentului.
Dimpotrivã, noi, oamenii
adulþi, înveºmântaþi cu o formã ca ºi
definitivã, nu ne mai preocupã ce vom
fi în viitor, ca structurã umanã, ci ceea
ce ni se va întâmpla. Dar, conºtienþi,
adeseori, de caracterul superficial al
tuturor situaþiilor ºi lucrurilor noi, ne
vom întoarce cu nostalgie spre
puternica receptivitate a copilãriei,
precum ºi spre adolescenþa care-ºi
cautã forma.
Uitãm însã cã frica de
necunoscut a copilãriei ºi neîmpã-
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carea cu sine a adolescentului sunt tot
atât de chinuitoare ca ºi necazurile de
mai târziu.
ªi totuºi, adolescenþii au faþã
de noi, adulþii, un avantaj: instabili prin
esenþã, deveniri prin definiþie, ei nu
simt teribila teamã în faþa schimbãrilor
care amãrãsc viaþa celor maturi.
Se spune despre adolescenþi
cã sunt setoºi de aventurã, dar poate,
mai exact, ei accepta aventura, cãci
aventura, adicã schimbarea, situaþia
nouã, le este substanþialã. Aºa
înþelegem frecvenþa fenomenului
“fugã“ atât de caracteristic
adolescenþilor, firi instabile, neturnate
într-un tipar definitiv.
Pe când noi, oamenii maturi,
suntem cazanieri, ne deplasãm casa
ºi atunci când ne miºcãm. Programul
minuþios pe care ni-l întocmim pentru
drum, zestrea de cunoºtinþe,
prejudecãþile, experienþele, teoriile,
acumulãrile culturale, toate ne
condamnã, când ne urnim, unor
explicitãri de implicaþii.
Altfel stau lucrurile cu
adolescenþii. Ei fug fãrã sã ºtie unde,
deci numai ei fug spre ceva nou. Dacã
am face o comparaþie mai plasticã, am
putea spune cã noi plecãm în vizitã la
un muzeu, în timp ce ei se ascund în
cala unei corãbii, fãrã sã ºtie spre ce
port va ridica aceasta ancora.
Nefericiþi, fiindcã doresc
sã iasã din tipare, adolescenþii se
transformã în cele din urmã în fiinþe
definite ºi tot atât de nefericite,
iubitoare de aºezãri temeinice ºi de
dobândiri trainice.
Dar, într-o lume în care toate
curg, omul vrea sã-ºi consolideze
poziþiile, sã-ºi permanentizeze
bucuriile, sã adauge câºtigul de azi
celui de ieri ºi, prins între un trecut
irevocabil ºi un viitor fãrã chip, el vrea
un fel de prezenþã eternã a tuturor
achiziþiilor sale. El vrea ca prima
tresãrire a inimii, cea cu zâmbetul
fugar, sã-i vegheze neîncetat visarea.
El vrea ca prietenia legatã într-o
anumitã aºezare în el a lucrurilor sã
rãspundã veºnic la prima chemare,
când toate lucrurile ºi-au schimbat
aºezarea. ªi mai vrea ca mângâierile
sorþii, ale Neºtiutului, sã treacã mereu

aceleaºi pe fruntea lui încreþitã de
neliniºti. El vrea sã-i fie casa casã,
copiii sã-i rãmânã copii, iar preþuirea
lui de cãtre semeni sã fie mereu
aceeaºi .
ªi, în timp ce, cu fiecare zi
care trece, el se leagã tot mai strâns
de tot mai multe lucruri în el ºi în
jurul lui, totul ºi toate alunecã, se fac
ºi se desfac, îl ating ºi-l pãrãsesc, se
înlãnþuie ºi se împrãºtie, lãsându-l
buimãcit, în încercarea lui de a reþine
ceva din ceea ce nu se poate opri.
Exemplificând: atletul care a fãcut
minuni pe stadion câþiva ani ºi “forma”
lui se pierde pentru totdeauna; pe
obrazul cel mai frumos, curând, vor
apãrea semnele nu ºtiu cãrei prefaceri
nevãzute, ale nu ºtiu cãrui efort
interior ºi nevoit, semne mai
tulburãtoare decât acelea care au
dãltuit un chip neînzestrat din naºtere;
în trupul sãnãtos îºi strecoarã
rãdãcinile tainice floarea întunecatã
care-l va mistui pe deplin; o scurtã
vijelie ºi cele mai liniºtite gospodãrii se
surpã ca niºte castele de cãrþi...
ªi, de n-ar fi decât loviturile
brutale cu care necunoscutul, adicã
desfãºurarea neprevãzutã a vieþii,
zdrobeºte încrederea noastrã în viaþã!
Dar, lor li se adãugã singurãtatea, acel
exil în propriul nostru suflet, venit dupã
ce am sperat comuniunea cu prietenii,
cu cei dragi, cu cei mulþi.
ªi, astfel, omul, dupã ce a
depãºit adolescenþa ºi a ajuns la
maturitate, spune el, ºtie marele
secret, cã, de când sunt oamenii,
niciun om nu a fost vreodatã fericit.
ªi, totuºi, el n-are decât un singur
gând: vrea ca fiul sau fiica sa sã fie
fericiþi. Ceea ce nu s-a întâmplat
vreodatã se va întâmpla acum! Cu alte
cuvinte, iubirea de pãrinte va
revaloriza pe neaºteptate viaþa pe
care experienþa, ºtiinþa vieþii au
devalorizat-o, gândind cã dragostea
de viaþã va fi dragostea pentru
speranþa cea mai înaltã, iar speranþa
cea mai înaltã va fi cel mai înalt
gând despre viaþã...

Ec. Otilia Popescu
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Taxa pe gunoi „bate”
impozitul pe casã!
z Proiectul Consiliului Judeþean de a pune un nou bir
pe spinarea dâmboviþenilor îi îngrozeºte pe primari
z Dacã noua taxã va rãmâne la tariful de 5 lei/lunã/
persoanã, mulþi dâmboviþeni vor ajunge sã plãteascã
mai mult decât impozitul pe casã ºi teren
z Un exemplu - la Voineºti, impozitul este de 30-4
40
lei/an, iar taxa pe gunoi, de 10 ori mai mare.
z “Vã daþi seama cum ar fi sã mã duc acum sã le cer
o taxã pe gunoi când bate vântul prin buzunarele
oamenilor” (Dãnuþ Gabriel Sandu)
INTERVIU CU SANDU GABRIEL DÃNUÞ,
PRIMARUL COMUNEI VOINEªTI

Rep.: Cum vedeþi taxa de salubrizare pe care
autoritãþile judeþene vor s-o
o introducã în tot
judeþul?
- Eu am depus un amendament la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa vizavi de acest proiect,
fiindcã ce s-a propus în acest program ISPA, cu
plata pe persoanã a gunoiului, nu mi se pare
corect. Se vehiculeazã suma de 5 lei, deºi oficial
nu s-a fãcut nici o propunere. Dar mie, personal,
mi se pare un lucru anormal ºi nu o sã accept
acest lucru ca primar al comunei Voineºti.
Rep.: Concret, ce vi se pare anormal?
- Reciclarea gunoaielor în cele douã gropi ecologice de la Aninoasa ºi Titu se face la kilogram.
Pentru un kilogram de gunoi/persoanã se percepe o taxã. Sunt de acord ºi eu, la nivelul localitãþii Voineºti, ca sã am o comunã curatã, fãrã
gunoaie, sã plãtesc taxa de procesare pe kilogram, plus
transportul ºi colectarea. Mi se pare un lucru foarte corect.
Consider normal sã plãtesc cantitatea de gunoi care rezultã
într-o lunã.
„Nici un primar din judeþul Dâmboviþa nu poate
colecta aceastã taxã ”
Rep.: Care sunt semnele de întrebare pe care le ridicã
aceastã taxã?
- La nivelul comunei Voineºti, am gospodãrii în care
locuiesc 5-6-7 persoane, pentru care taxa ºi impozitul pe
terenul aferent costã în jur de 40 lei/an pentru o locuinþã
modestã de 50-60 m.p. ºi un teren de 200 m.p. Este
inadmisibil ca eu sã institui aceastã taxã de gunoi menajer,
care în cazul celor 7 persoane dintr-o gospodãrie s-ar
ridica la 35 lei/lunã (dacã este de 5 lei/persoanã). Înmulþiþi

suma cu 12 luni ºi o sã vã dea undeva la 420 lei/an. Adicã,
taxa ºi impozitul pe casã sã fie la 30-40 lei/an, iar taxa pe
gunoi, de zece ori mai mare. Sunt sigur cã nici un primar
din judeþul Dâmboviþa nu poate colecta aceastã taxã.

Rep.: Sunteþi împotriva introducerii unui nou bir pe
spinarea voineºtenilor?
- Eu strâng din taxe ºi impozite, la nivel de localitate,
undeva la 10-11 miliarde lei. Dacã aº mai veni, la 6.000 de
locuitori, cu încã 5 lei, ar însemna 300 milioane pe lunã,
înmulþit cu 12 luni ar însemna 3,6 miliarde lei. Pãi,
3,6 miliarde lei este aproape jumãtate din bugetul pe care
eu îl colectez anual din taxe ºi impozite pe terenuri, clãdiri,
mijloace de transport. Amendamentul pe care l-am fãcut

eu, ca sã plãtim la kilogram, mi se pare un lucru benefic
pentru toatã lumea. Vizavi de operatorul unic care vrea sã
facã aceastã treabã, eu consider cã este normal sã-ºi
încaseze ºi taxele respective. Trebuie sã se angajeze,
pentru cã a participat la licitaþie, a câºtigat-o, sã încheie
contracte individuale. Eu nu aº vrea sã mai pun acest bir
locuitorilor comunei Voineºti, într-o perioadã de crizã. De
un an ºi jumãtate de când sunt primar, m-am gospodãrit ºi
nimeni de la nivelul localitãþii Voineºti nu a plãtit taxa de
gunoi. Am încheiat contracte de salubrizare ºi totul a fost
suportat din bugetul local. Cetãþenii nu au plãtit nici un leu.
Vã daþi seama cum ar fi sã mã duc acum sã le cer o taxã
pe gunoi când bate vântul prin buzunarele oamenilor?
Dupã cum se vehiculeazã, eu consider cã este o taxã
extraordinar de mare.

Material preluat din “Jurnal de Dâmboviþa”
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(continuare din pagina 1)
Cabinetul de consultaþii oftalmologie
va avea program de lucru în fiecare zi
de miercuri ºi vineri, între orele
10.00 – 17.00. Vã acordã consultaþii
doamna doctor Muºat Alina, medic
specialist oftalmolog, care vã oferã
urmãtoarele servicii medicale:
z Consultaþii ºi tratamente oftalmologice
z Determinarea acuitãþii vizuale
z Biomicroscopie
z Tonometrie computerizata a viciilor
de refracþie
z Examen fund de ochi
z Prescripþii ºi confecþionare ochelari
de vedere
z Lentile de contact

Programãrile la consultaþii
pot fi fãcute în fiecare zi, între orele

Cabinetul de consultaþii obstetricã-g
ginecologie va avea
program de lucru în fiecare zi de vineri, între orele
14.00 – 19.00. Vã acordã consultaþii ginecologice domnul
doctor Cotofan Gheorghe, medic primar obstetricãginecologie, doctor în ºtiinþe medicale, care vã oferã
urmãtoarele servicii:
z Consultaþii ºi tratamente ginecologice
z Depistare sarcinã

z
z
z
z
z
z
z

11.00 -1
19.00, la numãrul de telefon
0245/664066.

Chiuretaje uterine
Evoluþie sarcinã
Monitorizare sarcinã
Electrocauterizãri
Implantãri sterilet
Depistare cancer col uterin
Consultaþii planning familiar.

Programãrile la consultaþii pot fi fãcute în
fiecare zi, la numãrul de telefon 0723/635919.
Consider, aºadar, cã paleta serviciilor medicale
oferite la Centrul de Sãnãtate Voineºti poate
satisface prompt ºi eficient nevoile de sãnãtate ale
cetãþenilor comunei noastre, în special, ºi ale
cetãþenilor de pe Valea Dâmboviþei, în subsidiar.
În contextul unei abordãri a satisfacerii cerinþelor
cetãþenilor la nivel descentralizat, încerc, prin
eforturi personale ºi ale aparatului de specialitate
din Primãrie, precum ºi ale membrilor Consiliului
Local Voineºti, sã vã îndeplinesc doleanþele,
indiferent cã locuiþi în satul Voineºti sau Onceºti,
în Gemenea-Brãtuleºti, Lunca, Izvoarele, Suduleni,
Mânjina sau Manga.

Al dumneavoastrã primar,
Dãnuþ Gabriel Sandu
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DESPRE EXISTENÞA SUFLETULUI
Dupã ce a înviat Domnul
nostru Iisus Hristos, dupã ce a prãdat
moartea ºi iadul, a venit la ucenicii care
erau adunaþi la un loc, cu uºile încuiate
de frica evreilor, a stat în mijlocul lor ºi
le-a zis: „Pace vouã!”. Iisus Hristos cel
înviat, împãratul Slavei, i-a salutat, dar
ei erau plini de fricã ºi de spaimã,
deoarece credeau cã vãd un duh. Iisus
însã le-a zis: „Pentru ce sunteþi tulburaþi
ºi de ce vi se ridicã astfel de gânduri în
inimile voastre? Priviþi mâinile ºi
picioarele mele! Eu sunt! Pipãiþi-Mã ºi
vedeþi; un duh n-are nici carne, nici
oase, cum vedeþi cã am Eu!». Dupã ce
le-a zis aceste vorbe, le-a arãtat
mâinile, coasta ºi picioarele, fiindcã ei,
de bucurie, încã nu credeau ºi se

scris ºi aºa trebuia sã pãtimeascã
Hristos , iar a treia zi sã învieze din
morþi ºi sã se propovãduiascã tuturor
neamurilor, în numele Lui, pocãinþa ºi
iertarea pãcatelor începând de la
Ierusalim. Voi sunteþi martori acestor
lucruri ºi, iatã, voi trimite peste voi
fãgãduinþa Tatãlui Meu, dar rãmâneþi
în cetate pânã când veþi fi îmbrãcaþi cu
putere de sus!”.
Iubiþii mei, învierea
Mântuitorului consfinþeºte douã
adevãruri mari pe care se întemeiazã
credinþa creºtinã ºi întreaga culturã a
omenirii: existenþa ºi nemurirea
sufletului ºi învierea trupurilor la a doua
venire a domnului Hristos. Amândouã
aceste adevãruri au neliniºtit conºtiinþa

mirau. Iisus le-a zis: „aveþi aici ceva de
mâncare?”, iar ei I-au dat o bucatã de
peºte fript ºi un fagure de miere, pe
care le-a luat ºi le-a mâncat înaintea
lor. Bunul ºi Blândul Iisus, vãzând cã
sunt tulburaþi ºi cã nu cred, le-a cerut
ceva de mâncare ºi a mâncat în faþa
lor peºte ºi fagure de miere ca sã-i
încredinþeze cãci cu adevãrat este în
carne ºi oase. Apoi le-a zis: „Iatã, ce
vã spuneam, când eram cu voi! ... cã
trebuie sã se împlinescã tot ce este
scris despre Mine, în legea lui Moise,
în prooroci ºi în psalmi!”. Atunci, le-a
deschis mintea ca sã înþeleagã
Scripturile ºi iarãºi le-a zis: „ Aºa este

oamenilor ºi i-au fãcut sã se întrebe ºi
se întreabã ºi astãzi mulþi: Existã suflet
ºi trup?! Existã viaþã dupã moarte sau
nu?
La aceste întrebãri ateii, care
nu cred în nimic, necredincioºii rãspund
cu tãrie cã nu existã nici un suflet, cã
nu existã viaþa veºnicã dupã moarte.
Nepãsãtorii, care habar n-au de suflet,
nici nu vor sã ºtie ºi nici nu se mirã, nu
se cutremurã de nimic, rãspund: „o fi,
n-o fi, puþin îmi pasã!”. Îndoielnicii, care
sunt cei mai mulþi ºi care sunt
frãmântaþi ºi neliniºtiþi de glasul
cunoºtinþei, unii, întemeiaþi ºi ei pe
îndoiala altora, pe necunoaºterea

adevãrurilor creºtine, pe frica de
adevãr, pe lipsa de cãutare a
adevãrului, rãspund: „Poate existã,
poate nu existã suflet ºi viaþa veºnicã!”.
Numai adevãraþii creºtini, care au
credinþã luminatã, au ochii sufletului
deschiºi, mãrturisesc, spun cu tãrie,
cu hotãrâre: „Da, existã suflet liber ºi
nemuritor!”.
Trebuie sã înþelegem cã
Dumnezeu l-a fãcut pe om din pãmânt
ºi, fãcându-l din þãrânã cu
dumnezeieºtile mâini, i-a dat chip de
om, iar ca sã facã sufletul, a suflat
suflare de viaþã din gura Lui
dumnezeiascã. De aici vine ºi vorba
de suflet, de la suflare - a suflat
Dumnezeu. A pus Bunul Dumnezeu
comoara aceasta nemaipomenit de
mare, de valoroasã - sufletul - în vasul
acesta de lut, în trup, sã se pãstreze.
O, ce comoarã avem în noi!
O, ce comoarã fãrã de preþ, scânteie
Dumnezeiascã - din Dumnezeu! Sã
luam aminte cã bunul Dumnezeu n-a
voit sã punã sufletul, scânteia aceasta,
în niciuna din materiile alese, adicã în
soare, în lunã, în stele, în nimic altceva.
N-a pus Dumnezeu sufletul nici în
îngeri, nici în heruvimi, nici în serafimi.
N-a pus chipul ºi asemãnarea Sa.
Numai omul s-a bucurat de aceastã
înaltã cinstire, cât suntem de bogaþi,
cât suntem de superiori: comoara cea
ascunsã în þarina - sufletul este cea
mai înaltã avuþie.
Sufletul omenesc este
asemãnãtor cu o lumânare. Sufletul
care se roagã este ca o lumânare
aprinsã. Ea nu arde pentru cã trebuie
sã ardã, nu arde din obligaþie, ci pentru
cã altfel nu are viaþã. Un suflet care nu
se roagã e ca o lumânare stinsã. Este
un suflet fãrã viaþã.
Sufletul deci, sã stea mai
presus de orice, nu trupul, nu vãzul
de lut; Dumnezeu mai înainte de toate,
suflarea Lui trebuie îngrijitã ºi nu grijile
acestei vieþi trecãtoare.
Umblând dupã nevoile zilnice,
sã nu uitãm nici o clipã cã avem în grijã
un lucru nepreþuit, dãruit de Însãºi
Dumnezeu – sufletul – ºi deci sã nu-l
pierdem întinându-l cu invidie, urã,
zavistie, mândrie, lãcomie…

preot paroh Ion Savu
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Asistaþii s ocial, i mplicaþi î n a ctivitãþile
edilitar-g
g ospodãreºti
La data de 01.04.2010, la
nivelul Consiliului Local Voineºti erau în
platã 129 de dosare pe Legea 416/2001.
70 dintre beneficiari nu efectueazã orele
de muncã în folosul comunitãþii, dupã
cum urmeazã:
z 50 sunt persoane în vârstã
z 15 sunt persoane bolnave, aºa cum
reiese din certificatele medicale eliberate
de comisia de expertizã
z 5 sunt persoane care au în îngrijire
copii cu vârsta sub 7 ani.
Ceilalþi 59 de beneficiari ai Legii
416/2001 presteazã orele de muncã în
folosul comunitãþii astfel:
z 10 persoane participã la colectarea
deºeurilor menajere în fiecare zi de joi,
în satele Onceºti, Gemenea Brãtuleºti ºi
Voineºti.
z 7 persoane participã la colectarea
deºeurilor menajere în fiecare zi de
vineri, în satele Izvoarele, Suduleni,
Mânjina, Manga ºi Lunca.
z 9 persoane se ocupã de curãþenia
zilnicã în cele 9 staþii de autobuz
amplasate pe teritoriul comunei Voineºti

ºi rãspund de eventualele distrugeri
apãrute (scaune, harþi, înscrisuri)
z 3 persoane se ocupã ºi rãspund de
curãþenie în parcurile de joacã din satele
Izvoarele, Brãtuleºti ºi Onceºti.
z 30 de persoane participã la curãþenia
ºi igienizarea târgurilor sãptãmânale ºi
anuale, menþinerea curãþeniei în cele 8
lãcaºe de cult, curãþenia ºi igienizarea
staþiei de epurare. Participã de
asemenea la colectarea ºi desfiinþarea
depozitelor necontrolate de deºeuri
menajere pe drumurile comunale,
judeþene, naþionale, la podurile peste
Râul Dâmboviþa ºi Râul Alb, precum ºi
la orice alte activitãþi stabilite de
Executivul Primãriei Voineºti.
Înainte de desfãºurarea acestor
activitãþi, fiecare beneficiar al Legii
416/2001 este instruit în legãturã cu
normele legale de protecþia muncii ºi
semneazã un proces-verbal.
Reamintim tuturor beneficiarilor
de ajutor social cã plata ajutorului
social se suspendã, dacã nu se
efectueazã orele de muncã în folosul
comunitãþii stabilite conform Legii

416/2001 ºi conform programãrilor
întocmite lunar de Serviciul de
Asistenþã Socialã.
Plata ajutoarelor sociale se
face pe stat de platã întocmit lunar
conform graficului de lucru. Pânã în
prezent, Primãria Voineºti nu
înregistreazã întârzieri la platã.
La data de 1.04.2010, la
Serviciul de Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei Voineºti erau în platã ºi 74 de
dosare pentru persoane cu handicap
grav gradul I. Dintre acestea, 36 de
dosare sunt pentru indemnizaþie de
însoþitor fãrã carte de muncã ºi 38 de
dosare privesc asistenþii personali
angajaþi cu carte de muncã ºi plãtiþi de
la bugetul Consiliului Local Voineºti.
Beneficiarii acestor dosare, întocmite
conform legilor în vigoare, sunt plãtiþi în
baza unui pontaj ºi a unui stat de platã,
neexistând restanþe nici la acest capitol.
Asistenþi sociali,
Oprea Adrian
Oprea Constantin

RESPECTÂND LEGEA,
EVITÃM APLICAREA DE SANCÞIUNI
Odatã cu venirea
primãverii, cetãþenii comunei
noastre au întreprins, ca în
fiecare an, acþiuni de curãþare
ºi igienizare a curþilor, grãdinilor
ºi a ºanþurilor de scurgere a
apelor pluviale din dreptul
proprietãþilor. De asemenea,
au fost vãruite podeþele, mai
ales mai ales în zona drumului
naþional ºi a drumurilor
judeþene care strãbat comuna.
În acelaºi timp, au apãrut ºi
aºa-zise lucrãri prin care unii
dintre concetãþenii noºtri
încearcã sã-ºi protejeze cei
câþiva pomi plantaþi prea
aproape de limita proprietãþii
sau culturile realizate pe
domeniul public. Astfel de
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“lucrãri” mai au în vedere ºi
copertinele pe care le
considerã indispensabile. Cu
toþii calificã aceste lucrãri ca
fiind utile, însã pierd din vedere
faptul cã toate sunt ilegale,
inestetice ºi, în acelaºi timp,
pot fi cauza unor accidente, în
special copertinele, construite
din diferite materiale, de cele
mai multe ori reciclate. Astfel
de construcþii împiedicã
circulaþia pietonilor, în special
a copiilor, plus cã sunt
amplasate, de cele mai multe
ori, în zona de siguranþã a
drumurilor.
De asemenea, pe
fiecare stradã existã cel puþin
un locuitor care depoziteazã,

pentru o zi, douã sau mai
multe, diverse materiale
(balastru, lemne, etc) pe
terenul aparþinând domeniului
public, fiindcã este mai comod,
mai practic.
Suntem convinºi cã
fiecare dintre dumneavoastrã
cunoaºte faptul cã terenul din
zona drumurilor, aparþinând
domeniului public, se foloseºte
pentru amplasarea semnelor
de circulaþie, pentru realizarea
rigolelor ce colecteazã apa
pluvialã, pentru trotuare, iar
drumurile naþionale, precum
ºi cele judeþene, au o zonã de
siguranþã stabilitã prin acte
normative, zonã de siguranþã
ce trebuie respectatã cu

stricteþe.

Pentru a se evita
aplicarea unor sancþiuni,
considerãm folositor sã vã
atenþionãm, în vederea
desfiinþãrii tuturor împrejmuirilor, copertinelor ºi în vederea
ridicãrii materialelor existente
pe domeniul public ºi pãstrarea
liberã a zonelor de siguranþã a
drumurilor pentru a preveni
producerea unor evenimente
neplãcute.
Sperând cã toþi
locuitorii vor respecta aceste
cerinþe care vor contribui la
menþinerea unui aspect civilizat
al comunei noastre, si dupã
câteva luni nu se va reveni la
situaþia actualã, vã mulþumim.
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SCHEMA DE COMBATERE A BOLILOR ªI DÃUNÃTORILOR LA MÃR
LUNA APRILIE, DECADA A III-A
A

Folosirea insecticidelor Match
ºi Insegar în schema propusã
duce la diminuarea masivã a
populaþiei de insecte (viermele
merelor, molia pielitei fructelor)
ele combãtând stadiile de ou,
larvã.

acaricid.
- La 4-6 tratamente se pot adãuga
îngrãºãminte foliare, cu respectarea
instrucþiunilor de folosire privind
perioada de aplicare ºi concentraþia.
- Substanþele din tabele se pot
înlocui cu altele similare cu acestea:
substanþã sistemicã cu substanþã
sistemicã, substanþã de contact cu
substanþã de contact.
- Tratamentele se vor da la
acoperire în perioada de creºtere a
lãstarilor ºi se va þine cont de
precipitaþiile cãzute.

NOTÃ:
- Urmaþi avertizãrile fito-sanitare.
- La apariþia acarienilor (pãianjenul
roºu), se adãugã în tratamentul
respectiv un acaricid sau se
înlocuieºte insecticidul cu insecto-

DIN
REGISTRELE
STÃRII
CIVILE
Martie 2 010

DECESE

CÃSÃTORII
1. Calin Georgian Iulius ºi TomaMatei ªtefania
2. Popescu Constantin ºi Ungureanu
Gabriela Daniela

Le urãm casã de piatrã!

1. Tancu Vasilica
2. Coman Stana
3. Stoian Maria
4. Oprea Valeria

5. Piculescu Elena
6. Marin Iosefina
7. Cristescu Genoveva

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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Iatã cã s-a împlinit un an de
când “Gazeta de Voineºti” face parte
din viaþa noastrã. Initiativa a aparþinut
domnului primar, iar noi, întreaga
echipã, ne-am alãturat cu entuziasm.
Astfel, în aprilie 2009, “Gazeta de
Voineºti” a prins contur ºi apoi a
pãtruns cu conºtiinciozitate în casele
dumneavoastrã.
Prin intermediul acestui
buletin informativ aflaþi lunar tot ceea
ce se întâmplã în comuna noastrã,
bun sau rãu, mult sau puþin. În anul
care a trecut aþi gãsit în paginile
“Gazetei de Voineºti” rãspunsuri la
multe dintre întrebãrile care vã
frãmântau, aþi aflat lucruri pe care unii
dintre dumneavoastrã nu le
cunoºteaþi. Acum, cu toþii ºtiþi cum
sunt cheltuiþi banii pe care îi plãtiþi
cãtre bugetul local sub formã de taxe
ºi impozite, care sunt persoanele ce
vã reprezintã, care sunt mãsurile de
sprijin ce vi se acordã în condiþiile
legii, care sunt realizãrile administraþiei
locale ºi care sunt proiectele în curs.
ªtiþi, de asemenea, care sunt acþiunile
ce se întreprind la nivel local, plus
multe alte informaþii care vã erau
necunoscute în trecut. Articolele au
fost adaptate pentru a reprezenta
toate mediile sociale ºi toate domeniile
de activitate. Sfaturi ºi informaþii de
interes comun aþi primit atât de la
funcþionarii din cadrul Primãriei, cât ºi
de la profesori, preoþi, doctori,
reprezentanþi ai Poliþiei, ai instituþiilor
judeþene (DADR, APIA, OJCA), etc.
La un an de la apariþie, dorim
sã credem cã “Gazeta de Voineºti”
aceasta este un lucru benefic pentru
comunitatea în care trãim. Pãrerile,
cum este firesc, sunt împãrþite, dar noi
ne vom continua munca, pentru ca
dumneavoastrã sã fiþi cât mai bine ºi
cât mai corect informaþi. Celor care
sunt deranjaþi de articolele prezentate
nu le rãmâne decât sã refuze politicos
primirea ziarului, fiindcã sunt convins
cã existã suficienþi cetãþeni care îºi

pagina 8

doresc sã-l citeascã, dar, din diferite
motive, nu reuºesc sã-l primeascã. De
asemenea, aº dori sã cer scuze, în
numele tuturor colegilor din echipa
redacþionalã, pentru eventualele
greºeli de exprimare sau de
punctuaþie, dar trebuie sã ne înþelegeþi
pentru cã niciunul nu suntem ziarist
de meserie. ªi, pânã la urmã scopul
scuzã mijloacele.
Acum, cã tot am vorbit despre
utilitatea acestui ziar, vã informez cã
lucrãrile de igienizare trebuie efectuate
în acest an cu mai mult simþ de
rãspundere decât în trecut. ªi spun
aceasta deoarece vom lua toate
mãsurile care se impun pentru a nu ne
mai confrunta cu nepãsarea ºi cu
indiferenþa unora.
Anul trecut, în primãvarã, aþi
fost informaþi despre acþiunile de
igienizare pe care trebuia sã le
întreprindeþi. Interesul multor cetãþeni
a fost unul minim. Tocmai de aceea,
vin ºi fac un ultim apel la bunãvoinþa
dumneavoastrã de a vã face datoria
de cetãþeni ai comunei. Cum trebuie
sã procedaþi:
- decolmataþi podurile ºi podeþele
din faþa gospodãriilor ºi proprietãþilor
- decolmataþi ºanþurile, acolo unde
existã, ºi profilaþi-le, acolo unde încã
nu existã, pentru a asigura o bunã
captare ºi dirijare a apei pluviale. Se
va obþine astfel o continuitate care va
face munca tuturor eficientã.
- desfiinþaþi gardurile provizorii ºi
depozitele de materiale (lemne, BCA,
balast, nisip)
- reduceþi coroanele pomilor pânã la
limita proprietãþii, pentru a nu îngreuna
pãtrunderea autovehiculelor de orice
tip pe strãzile mai înguste
- ridicaþi-vã maºinile ºi utilajele de
pe domeniul public
- evitaþi sã aruncaþi gunoaiele
de orice fel în locuri nepermise
- vopsiþi sau vãruiti podurile
podeþele, stâlpii ºi pomii din
faþa proprietãþilor pe care le

deþineþi, pentru a da comunei noastre
imaginea pe care o meritã.
Unii dintre dumneavoastrã aþi
primit acasã adrese oficicale, iar
ceilalþi veþi fi înºtiinþaþi în scurt timp cu
privire la aceste acþiuni, precum ºi cu
privire la mãsurile care se vor lua în
caz de neconformare. În perioada
imediat urmãtoare (prima decadã a
lunii mai), vom începe controalele pe
teren, ocazie cu care vom lua ºi toate
mãsurile legale. Nu dorim sã fim puºi
în postura de a vã amenda, conºtienþi
fiind de criza financiarã care ne
afecteazã pe toþi, dar în acelaºi timp
nu putem sã apelam la infinit la
bunãvoinþa dumneavoastrã fãrã niciun
rezultat.
Odatã ajunºi la faþa locului,
nu vor fi acceptate niciun fel de scuze.
Dorim cu toþii sã trãim într-o comunã
modernã, iar acolo unde nu se
gãseºte înþelegere este normal sã se
recurgã ºi la mãsuri de constrângere.
Aºadar, scopul scuzã mijloacele...
În speranþa unei bune
colaborãri, bazate pe respect reciproc,
nu-mi rãmâne decât sã vã mulþumesc
pentru înþelegere.

.

Cu multã consideraþie,
viceprimar Popa Claudiu

