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CÃMINELE CULTURALE
VOR FI MODERNIZATE PÂNÃ
LA FINELE ANULUI 2012

Dragii mei,
Mi-am propus ca, pânã la finele
mandatului meu de primar, împreunã cu echipa de consilieri locali, sã
schimbãm aspectul ºi sã readucem
la viaþã toate cãminele culturale de
pe teritoriul comunei Voineºti, lãsate
în paragina de foarte mulþi ani. În
2009, în centrul civic al comunei, am
amenajat o salã de nunti cu o
capacitate de 350 de locuri, care

dispune de toate dotãrile necesare.
Anul acesta, am început reabilitarea
ºi modernizarea cãminului cultural
din satul Gemenea-Brãtuleºti. Iatã
care sunt lucrãrile ce au fost executate, dar ºi cele pe care le vom realiza în scurt timp:
- A fost schimbatã în totalitate tâmplãria existentã, veche de aproximativ 50 ani, cu tâmplãrie PVC cu
geam termopan (100mp)
- Se lucreazã la gletuirea pereþilor
(878mp), urmând zugrãvirea cu var
lavabil
- Se vor turna trei scãri de acces,
douã în interior pentru scenã ºi una
în interior pentru bucãtãrie
- Se vor reface toate glafurile la uºi
ºi ferestre
- Se va amenaja o bucãtãrie ºi o
magazie.
- Se va raºcheta ºi paluxa parchetul
existent pe scenã ºi în club
- Se va reface instalaþia electricã
- Cãminul va fi racordat la reþeaua
de alimentare cu apã.

Lucrarea de la Cãminul
Cultural Gemenea Brãtuleºti va fi
finalizatã în 90 de zile, iar investiþia
se ridicã la 110.000 lei. Aºadar, ne
vom putea mândri cu toþii la
începutul lunii august, atunci când
cel mai mare Cãmin cultural de pe
Valea Dâmboviþei va prinde din nou
viaþã.
În anul 2011, va intra într-un
amplu proces de modernizare ºi
reabilitare Cãminul Cultural din satul
Suduleni, iar în 2012, Cãminul
Cultural din satul Manga.
Toate aceste investiþii vor fi
fãcute cu bani de la bugetul local al
comunei noastre.
În continuare încerc prin
eforturi personale ºi ale aparatului
de specialitate din primãrie, precum
ºi cu sprijinul consilierilor locali, sã
vã îndeplinesc doleanþele, indiferent
de satul în care locuiþi.

Al dumneavoastrã primar,
Sand
du Gabriel Dãnuþ

Aºa nu!
Câtã minte, ce caracter! Cum poate fi catalogat autorul
acestei isprãvi? Ce a fost, oare, în capul lui? Astfel de hãrþi
au fost montate în toate cele nouã staþii de autobuz pentru a
face ca timpul de aºteptare a mijloacelor de transport sã
treacã mai uºor. S-a plãtit ºi pentru hãrþi, ºi pentru montare.
Cu ce am greºit cã le-am montat, cu ce a deranjat biata
hartã, numai Dumnezeu ºtie! Halal educaþie!

RUªINE!
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GRÃBEªTE-TE ÎNCET!
Stimate participant la trafic,
iatã cã au sosit ºi zilele însorite. Nu
peste mult timp, va debuta sezonul
estival, motiv pentru care vin în
întâmpinarea dumneavoastrã cu
urmãtoarele sfaturi:
- conducãtorul de vehicul trebuie sã
respecte regimul legal de vitezã ºi sã
o adapteze în funcþie de condiþiile de
drum, astfel încat sã poatã efectua
orice manevrã în siguranþã
- limita maximã de vitezã în localitate
este de 50km/h.
Vã aduc la cunoºtinþã cã
Poliþia Rutierã Dâmboviþa a fost dotatã
cu aparaturã radar de ultimã
generaþie. La fel, Poliþia Rutierã
Voineºti. Vã atrag aºadar atenþia cã
pe traseul Gemenea-Târgoviºte puteþi
întâlni trei echipaje radar. Þinând cont
de regimul legal de vitezã, atât în
localitãþi cât ºi în afara acestora,
evitãm implicarea în vreun eveniment
rutier care se poate transforma într-o
tragedie. Orice încãlcare a regimului

de vitezã se sancþioneazã cu amendã
ºi puncte de penalizare. În acest sens,
vã recomand sã lecturaþi art. 48, 49,
50 ºi 51 din OUG 195/02R, precum ºi
art 121, 122 ºi 123 din HG 1391/2006
privind circulaþia pe drumurile publice.
Cu tot respectul cuvenit
pentru toþi locuitorii acestui bazin
pomicol, pentru toþi cei ce se aflã în
slujba „Mãriei sale MÃRUL”, consider
cã am dat dovadã de clemenþã privind
circulaþia pe drumul public cu utilajele
ºi atelajele de care vã folosiþi pentru
efectuarea lucrãrilor agricole. Vã
reamintesc cã art 12, 14 ºi 15 din
OUG 195/02R privind circulaþia pe
drumurile publice ne obligã sã ne
prezentãm la administraþia localã unde
veþi fi serviþi cu promptitudine pentru a
intra în legalitate privind înregistrarea
tractoarelor, remorcilor, platformelor,
mopedelor ºi a vehiculelor cu tracþiune
animalã pe care le deþineþi. Acestea
vor fi înregistrate la Consiliul Local
Voineºti.
Lecturând art 10 ºi 13 din

HG1391/2006 vom lua la cunoºtinþã
de obligaþiile ce le avem atunci când
folosim aceste tipuri de vehicule pe
drumul public.
Fiind un fenomen caracteristic
zonei - circulaþia pe drumul public cu
asemenea utilaje ºi atelaje - vã
recomand sã evitaþi pe cât posibil
întârzierea pânã la lãsarea nopþii ºi
astfel sã evitaþi deplasarea spre ºi de
la domiciliu cu utilaje ºi atelaje care
nu sunt dotate corespunzãtor cu
instalaþii de semnalizare-iluminare,
marcaje fluorescent-reflectorizante
aplicate la partea din spate a
autovehiculul sau a încãrcãturii, pentru
a nu fi implicaþi în evenimente rutiere
nedorite sau pentru a nu fi sanctionaþi
pecuniar.
În final, vã doresc drum bun.
Atenþie la radar! Suntem peste tot.
Aºa cã... grãbiþi-vã încet!

Agent ºef poliþie
Badea Constantin

Cele m ai f rumoase f lori...
Sunt la Voineºti, la Onceºti, la Manga, la
Izvoarele sau la Gemenea. Aproape toate casele din
comuna noastrã au câte o terasã unde pot fi admirate
flori de toate culorile, soiurile, unele chiar din import,
fiecare dintre noi dorind sã aibã cel mai împodobit
balcon, cea mai frumoasã gradinã. Multe curþi sunt
pavate, au locuri special amenajate unde copiii se pot
juca iar pãrinþii pot tãifãsi.
În casã, în curte, totul este minunat, dar dincolo
de gard? “Acolo nu este al meu”, am auzit spunându-se
adesea. Dar “acolo” al cui este? Cine trebuie sã
planteze flori, sã tundã iarba ºi, de multe ori, sã adune
ambalajele aruncate în fugã de copiii noºtri grãbiþi sã
“intre pe net”? Acest spaþiu este tot al nostru, este în
grija noastrã a tuturor. De ce mãturãm în curþi, strângem
gunoiul ºi “astupãm” o groapã de pe drum? De ce
vâlcelele sunt “ornate” cu ambalajele substanþelor
folosite la tratamentul pomilor fructiferi?
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Fiecare dintre dumneavoastrã ºtie cât de
scumpe sunt aceste substanþe. Dar, oare, sã cureþi
aceste locuri pe unde ar trebui sã curgã doar un fir de
apã nu este scump? Cine este afectat de apele care-ºi
schimbã cursul? Noi toþi. Suntem prejudiciaþi în urma
unor fenomene ale naturii cãrora nu ne putem împotrivi,
trebuie sã ne mai facem rãu ºi singuri?
Auzim vorbindu-se foarte des despre
dezvoltarea durabilã-dezvoltarea care urmãreºte
satisfacerea nevoilor prezentului, fãrã a compromite
posibilitatea generaþiilor viitoare de a-ºi satisface
propriile nevoi. Oricare dintre noi, conºtient sau nu,
poate contribui la dezvoltarea durabilã. De fapt, putem
spune cã avem o gândire durabilã atunci când aruncãm
deºeurile din plastic, hârtie sau sticlã în locurile special
amenajate. Oare, este atât de greu?
(continuare în pagina 3)
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Pod peste pârâul Valea Mare, pe DS 144, în satul Gemenea-B
Brãtuleºti

UN V I S D E V E N I T R E A L I T A T E
Pe 21 mai 2010, de ziua Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena, reprezentanþii Consiliului Local al
comunei Voineºti au efectuat recepþia unui nou obiectiv
pentru folosul locuitorilor satului Gemenea – Brãtuleºti ºi
nu doar al lor: podul peste pârâul Valea Mare.
Necesitatea realizãrii acestei investiþii a fost
luatã în discuþie de mai mult timp de cãtre autoritãþile
locale însã, abia în anul 2009, au fost repartizate
fondurile necesare pentru construcþia podului.
Începand cu luna august 2009, momentul când
Consiliul Local Voineºti a aprobat demarararea
investiþiei, au fost iniþiate procedurile de achizitii publice
de servicii ºi lucrãri, proceduri care s-au concretizat prin
încheierea contractului de execuþie a podului cu firma
S.C. Confort Dâmboviþa S.A., contract în valoare totalã
de 493.377,18 lei, cu T.V.A.
Termenul de executie a fost iniþial de 45 de zile
calendaristice, dar, din cauza timpului nefavorabil, a fost
prelungit pânã în luna iunie 2010.
Podul peste Pârâul Valea Mare este construit
din structurã metalicã, respectiv douã tuburi metalice
riflate, cu o lungime totalã a podului de 18 m ºi cu
douã rampe de 50 m. Se realizeazã astfel un drum cu
douã benzi de circulaþie a cãror lãþime este de 2,75 m
ºi douã trotuare laterale de 0,75 m.

Datorita debitului de apã calculat, au fost
proiectate ºi realizate gabioane, apãrãri de maluri ºi
rampe ale podului care sã reziste unui debit mare de
apã ºi fenomenelor de eroziune a terenului, frecvente în
aceastã zonã.
Pentru aceastã investiþie, Primãria Voineºti a
plãtit servicii de proiectare de 18.445 lei cu T.V.A.,
servicii de dirigenþie de ºantier de 1 % din valoarea
lucrãrilor executate, avize ºi acorduri în valoare de
2.168 lei, contravaloarea lucrãrilor de construcþie a
podului de 309.705 lei cu T.V.A. Constructorul mai are
de primit restul sumei pentru contravaloarea lucrãrilor
efectuate în acest an, din suma alocatã în bugetul local
de 134.000 lei, astfel finalizându-se acest obiectiv, cu
care locuitorii comunei, mai ales ai satului Gemenea –
Brãtuleºti, se mândresc deja ºi simt beneficiile
îmbunãtãþirii unei pãrþi a infrastructurii localitãþii noastre.
Într-o zi sfântã a anului 2010, am finalizat cu
efortul tuturor locuitorilor comunei, prin contribuþia
noastrã, o investiþie în beneficiul nostru ºi al progresului
localitãþii noastre, al prestigiului sãu de localitate de
frunte a Vãii Dâmboviþei.

insp
pector integrare europ
peanã,
ing. Curp
pene Laura

Cele m ai f rumoase f lori...
(continuare din pagina 2)
Au fost amplasate coºuri de
gunoi în diverse locuri. Cu siguranþã
menirea lor este cunoscutã. ªi
atunci de ce unele dintre aceste
coºuri sunt rupte sau sunt folosite
pe post de mingii? Cei care fac
aceste lucruri nu au niciun câºtig dar
distrug un bun al nostru. Oare, aºa
fac ºi la ei acasã? Cu siguranþã nu!
În toate staþiile de autobuz
din comunã au fost montate harþi ale
judeþului. Plastifiate, frumos colorate.
Credeþi cã a dispãrut vreuna? A luat
cineva acasã o hartã sa studieze?
NU! În staþia de la “Arta Popularã”Suduleni a fost ruptã ºi aruncatã pe

jos. Cu ce s-a ales cel care a
rupt-o? ªtie mai bine acum în ce
parte a judeþului este Voineºtiul?
Ne mirãm cã “în afarã” nu
se aruncã hârtii pe trotuare, nu sunt
coji de seminþe în toate staþiile ºi
regulile se respectã. Nu am putea fi
ºi noi la fel?
Haideþi sã privim mediul
înconjurãtor ca pe un prieten ºi sã-l
tratãm ca atare. Ne va rãspunde la
fel.
Oare, unde sunt cele mai
frumoase flori?

consilier urbanism,
Camelia Gavrilã
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OAMENI ªI

În numerele trecute ale
“Gazetei de Voineºti”, am prezentat
diferitele probleme ale comunitãþii,
precum ºi soluþiile de rezolvare a
acestora. Considerãm cã a venit
momentul sã prezentãm oameni ºi
fapte care fac cinste acestei

localitãþi. Cazuri ºi personaje reale,
care trec neobservate de cãtre unii,
par ciudate pentru alþii, dar care sunt
de o deosebitã importanþã pentru
binele tuturor. Am hotãrât aºadar sã
arãtãm fiecãrui cetãþean respectul
pe care-l meritã, dupã principiul
“respectã ºi vei fi respectat”. În cele
ce urmeazã, vã voi prezenta oameni
în adevãratul sens al cuvântului,
pentru care societatea în care trãiesc conteazã. Sunt oameni care nu
pun preþ doar pe bunãstarea proprie,
fiind interesaþi ºi de imaginea
comunei noastre. Sunt oameni de
mare caracter, fãrã sprijinul cãrora

s-ar fi cheltuit mulþi bani ºi s-ar fi
muncit în zadar.
Familiile Toader Mihai ºi
Iosifescu Sabina, din GemeneaBratulesti, au înþeles cã podul peste
pârâul Valea Mare este un obiectiv
vital. Deºi nu au avut nimic personal
de câºtigat, au acceptat
ca proprietãþile sã le fie
strãbãtute în lung ºi în lat
de maºinile ºi utilajele
constructorului ºi uneori
sã le fie transformate în
depozite provizorii de
materiale. Nu au fost
deranjaþi de faptul cã,
peste noapte, livezile lor
au devenit ºantiere.
Utilajele care au pãtruns
pe terenuri au creat
adevãrate tranºee. Au rupt chiar ºi
crengile pomilor sau gardurile.
Cauza a fost una nobilã, iar aceºti
cetãþeni au înþeles
situaþia. A fost mult? A
fost putin? Noi
considerãm cã a fost
suficient.
Alþi locuitori
care meritã tot
respectul sunt
Bãdãran Dumitru ºi
Dincã Ioachim, din
Onceºti. Nu am putut
trece prin zonã fãrã a
remarca ºanþurile din

Lângã Stadionul din Onceºti
(în fostul Magazin Cerasela),
s-a deschis un modern centru
comercial care cuprinde: magazin
alimentar, restaurant, terasã,
grãtar, bar, motel ºi salã
de conferinþe cu acces internet.
La noi gãsiþi produse alimentare
proaspete ºi de calitate!

NOU
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faþa gospodãriilor acestora,
amenajate exemplar. Domnul
Bãdãran Dumitru a dovedit cã este
un tânãr cu spirit civic, care nu a
rãmas nepãsãtor la adresele ºi
solicitãrile venite din partea Primãriei
ºi a decolmatat ºantul, redându-i atât
aspectul estetic cât ºi funcþionalitatea. Pãcat însã cã ºi în amonte, ºi
în aval treneazã încã nepasarea.
Dar, cu siguranþã, nu pentru mult
timp.
Domnul Dincã Ioachim, un
cetãþean care a avut ocazia sã vadã
ºi nivelul de trai din alte þãri, revenind
pe meleagurile natale, a adus ºi un
stro de civilizaþie europeanã.
Printr-un efort material considerabil,
a betonat ºanþul din faþa proprietãþii
sale pe o lungime de 65 de metri,
demonstrând cã, dacã existã voinþã,
banii conteazã mai puþin.
(continuare în pagina 5)
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... FAPTE

(continuare din pagina 4)
În satul Lunca, alþi oameni deosebiþi.
Domnii Bajan Leonard (Leo) ºi
Nedelcu Remus (Remy) au reuºit sã
dea dovadã în repetate rânduri de
adevãrat spirit civic ºi au pus umãrul
la întreþinerea drumului, deºi nu
aveau nicio obligaþie faþã de nimeni.
A contat numai simplul fapt cã
doreau sã schimbe în bine imaginea
satului în care trãiesc.

Un alt exemplu de urmat
este cel al Alinei Badea, din satul
Izvoarele. Plecatã cu serviciul în
Bucureºti ºi întorcându-se acasã
doar la sfârºit de sãptãmânã, a
observat cã pãdurea ºi izvorul în
preajma cãrora a copilãrit nu mai
aratã ca odinioarã. Erau împânzite
de munþi de gunoaie, aruncate de
oameni inconºtienþi. Nu a putut sã
stea indiferentã ºi a luat initiativã.
Alãturi de mai mulþi colegi de serviciu, toþi bucureºteni, ºi-a sacrificat

douã zile de odihnã ºi
a fãcut curãþenie. Au
reuºit sã strângã ºi sã
predea unei firme de
salubrizare din
Târgoviºte o cantitate
impresionantã de
gunoaie care erau
ascunse undeva în
desiºul pãdurii. Acum,
locul care pânã mai
ieri abia respira sub
munþii de gunoaie a
prins din nou viaþã.
V-am prezentat doar
câþiva oameni care,
prin faptele lor, au
reuºit sã iasã în evidenþã, dând dovadã
de multã responsabilitate, mult bun simþ ºi
mare caracter. Nu
putem decât sã
spunem cinste lor!
Sunt sigur cã mai
existã în comuna noastrã oameni
ale cãror fapte meritã sã fie
prezentate în paginile
“Gazetei de Voineºti”.
Adevarata valoare
constã ºi în astfel de fapte
cetãþeneºti, nu în numãrul
de maºini din curte ºi caii
putere ai acestora, nu în
numãrul etajelor ºi
camerelor de la casã, nu în
numãrul moºiilor pe care le
deþin, nu în numãrul

Începând cu 1 iunie, în satul
Voineºti, vizavi de Staþia
Radio, se deschide
un modern salon de frizerie
ºi coafurã

zerourilor din conturile bancare.
Pentru liniºtea cârcotaºilor,
fac precizarea cã nu am nicio
legãturã de rudenie sau de altã
naturã cu niciunul dintre aceºti
oameni gospodari.
În speranþa cã asemenea
iniþiative nu vor rãmâne singulare,
nu-mi rãmâne decât sã vã
mulþumesc pentru înþelegere ºi sã
vã doresc numai bine.

Cu deosebitã stimã,
vicep
primar Pop
pa Claud
diu

L u n i: li b e r
Marþi: 09.0
0 - 19.00
Miercuri: 0
9.00 - 19.0
0
J o i: li b e r
Vineri: 09.0
0 - 19.00
Sâmbãtã:
09.00 - 14
.00
Duminicã:
09.00 - 14
.00

NOU

SERIOZITATE, STIL, ELEGANÞÃ ªI RAFINAMENT
Alegerea vã aparþine!
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SUBVENÞIILE POMICULTORILOR
SUNT ÎN... POM
În anul 2009, la toate întâlnirile avute la Ministerul Agriculturii,
am fost informaþi cã subvenþiile din
2010 nu se mai acordã.
A fost nevoie de prezenþa
reprezentantului Comisiei Europene
pentru Sprijin National pentru
România ca sã aflãm cã, de fapt,
subvenþiile vor fi în sume mult mai
mari, dar sub altã formã, cu condiþia
ca Ministerul Agriculturii sã depunã
la Bruxelles pânã la 31 decembrie
2009 setul de mãsuri de acordare a
noilor forme de sprijin. Acest lucru
nu s-a întâmplat, agricultura
româneascã rãmânând fãrã subvenþii. Ministerul Agriculturii încearcã
sã transmitã actele normative, dar,
cu siguranþã, cel puþin în 2010,
pomicultura nu va beneficia de subvenþii.
Deºi agricultura a fost
declaratã prioritate a guvernanþilor,
lucrurile stau exact pe dos. Dacã în
2008, prin apariþia Legii 83/08 aprilie
publicatã în Monitorul Oficial nr.
291/15.04.2008, ce prevedea un
sprijin financiar de 1500 lei pe hectar în cupoane valorice pentru achiziþionarea de pesticide ºi motorinã,
Ministerul Agriculturii a comunicat cã
legea nu poate fi pusã în aplicare
pentru cã nu este notificatã la
Comisia Europeanã (dar nici nu a
fost transmisã comisiei), în 2010,
rãspunsul Ministerului Agriculturii cu
privire la mãsurile de ajutor de stat,
în contextul actualei crize financiare
ºi economice, a fost tot NEGATIV.
Comunicarea Comisiei publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene din 31.10.2009 prevede:
"Cadrul comunitar temporar pentru
mãsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanþare în contextul actualei crize financiare ºi
economice se aplicã începând cu 17
decembrie 2008 pânã la 31 decembrie 2010".
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"Mãsurile
de ajutor
temporare
prevãzute în
aceastã comunicare
nu pot fi cumulate cu ajutoarele care fac obiectul regulamentelor de minimis pentru aceleaºi
costuri eligibile nu trebuie sã
depãºeascã în perioada 01.01.2008
- 31.12.2010, 15.000 de euro în
cazul producãtorilor primari".
Concluzia este una singurã:
Subvenþiile pentru pomiculturã sunt
în... pom. Când avem lege, rãspunsul este NU. Când avem comunicate
Comisiei Europene, rãspunsul este
tot NU.
State ale Uniunii Europene
precum Bulgaria, Austria, etc. deja
au acordat agricultorilor sprijinul
financiar.
La noi, pentru pomicultori
singurele forme de sprijin pe 2010
rãmân:

- Plata unicã
pe suprafaþã,
care este printre cele
mai mici dintre culturi.
- Mãsura 141-Sprijin pentru fermele
agricole de semisubsistenþã, în valoare de 1500 de euro pe an timp de
5 ani.
Pe aceasta mãsura s-au
depus în sesiunea din 2009 ºi
sesiunea care s-a încheiat pe 14
mai 2010 peste 300 de proiecte,
cele depuse în 2009 primind deja
prima tranºã.
Menþionaez cã urmãtoarea
sesiune de depunere a proiectelor
pe aceastã mãsura este 15.10.2010
- 15.11.2010.

ing. Ion Oprea,
preºed
dinte Asociaþia Pomicultorilor
Dâmboviþeni
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TRATAMENTE FITOSANITARE
ÎN PERIOADA URMÃTOARE
BULETIN DE AVERTIZARE NR.1
Condiþiile climatice din ultimele zile
au favorizat apariþia si evoluþia
daunatorului/bolii: vierme prun G I,
tr I + II, afide, omizi defoliatoare,
plum-pox, patare roºie, monilioza,
care poate/pot cauza pierderi
importante la culturile:

care poate/pot cauza pierderi
importante la culturile:
MAR
Pentru prevenire si combatere se
recomanda efectuarea tratamentului
numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmãtoarele condiþii:

250 EW-0,05% + Folpan 80 WDG 0,15%;
Karate Zeon - 0,015% + Macani 0,15%+ Dithane M 45 - 0,2%;
Calypso 480 SP - 0,02% + Impact
25 - 0,02% + Antracol 70 WP 0,3%;
Proteus OD 110 - 0,05% + Shavit F
72 WP + Dithane Neotec - 0,2%;

PRUN
Pentru prevenire si combatere se
recomanda efectuarea tratamentului
numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmãtoarele condiþii:
- maximul curbei de zbor
- depunerea primelor ponte;
- condiþii optime de temperatura si
precipitaþii;
Pentru combatere se va folosi una
din variantele de mai jos:
Calypso 480 SC - 0,02% + Bravo
500 SC - 0,15%;
Decis 2,5 EC - 0,025% + Dithane M
45 - 0,2%;
Karate Zeon - 0,015% + Signum 0,05%; Perioada optima de^ratftment:
BULETIN DE AVERTIZARE NR.2
Condiþiile climatice din ultimele zile
au favorizat apariþia si evoluþia
daunatorului/bolii: viermele merelor
G I, tr I + II, molii miniere, molia
pielitei, afide, acarieni, rapãn tr IV +
V, fainare tr IV + V, foc bacterian,

DIN
REGISTRELE
STÃRII
CIVILE
Aprilie 2 010

- maximul curbei de zbor
- depunerea primelor ponte;
- condiþii optime de temperatura si
precipitaþii;
Pentru combatere se va folosi una
din variantele de mai jos:
Decis 25 WG - 0,003% + Score 250
EC - 0,015%+ Merpan 80 WDG 0,15%;
Fastac 10 EC-0,02% + Folicur Solo

CÃSÃTORII
1. Teodorescu Alexandru Codruþ ºi
Panait Alexandra Elena
2. Dimeci Ilie ºi Duþã Silvana Cãtãlina

Le urãm casã de piatrã!

Pentru combaterea focului bacterian,
pe solele pe care se constata
simptome, se va adaugã Vitra
50 WP - 0,04%.
Pe solele pe care se înregistreazã
atac de acarieni se va adaugã unul
din acaricidele: Envidor 240 SC 0,04% sau Demitan 200 SC - 0,07%
sau Vertimec 1,8% EC -0,1

DECESE
1. Tuicã Zoia
2. Dirius Valeria
3. Andreescu ªtefan
4. Ion Mircea

5. Crãciun Petre
6. Stãnescu Emilia
7. Prodan Andrei

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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REVOLTÃTOR!

Taxa de habitat aprobatã în ºedinþa Consiliului
Judeþean Dâmboviþa depãºeºte de patru-ccinci
ori valoarea impozitului pentru locuinþã
Dâmboviþenii sunt obligaþi
sã achite anual 200 de lei pentru
ridicarea gunoiului menajer.
Autoritãþile au rãsculat toatã
populaþia judeþului instituind
aceastã taxã care depãº
ºeº
ºte
cu mult gradul de suportabilitate
al oamenilor.
Judeþul Dâmboviþa gâfâie sub
maldãrele de gunoaie aruncate de
cetãþeni la întâmplare. Încercând
sã facã… curãþenie, autoritãþile au
accesat fonduri europene ºi au
implementat un program care
vizeazã colectarea centralizatã a
gunoiului menajer, iar acum au
ajuns sã bage mâna prea adânc în
buzunarele oamenilor.
“Asta e jecmãnealã la drumul
mare…”
Taxa de habitat, contrar oricãror
norme de bun simþ, depãºeºete ºi
de cinci ori valoarea impozitului
pentru locuinþã. Oamenii sunt
nemulþumiþi fiindcã li se cere sã
achite 16 lei lunar pentru ridicarea
gunoiului. Târgoviºtenii, obiºnuiþi
sã plãteascã pentru acest serviciu
mult mai puþin, nu vor sã accepte
un cuantum atât de mare al taxei
pentru gunoi. “Asta e jecmãnealã
la drumul mare. Cum sã plãtesc
gunoiul douã milioane de lei pe an
ºi impozitul pe casã mai puþin de
un milion? Parcã am pus carul
înaintea boilor”, spune Ion
Nãstase, un târgoviºtean pentru
care ºi ultimul bãnuþ este
important, fiindcã are cinci copii de
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hrãnit. Pentru ridicarea gunoiului
s-au plãtit pânã acum tarife care
au ajuns rar la 8 lei lunar. “Nu mi
se pare normal ca noi, cei de la
sate, sã plãtim la fel ca la oraº. La
noi e mai puþin gunoi. Or sã vinã o
datã pe sãptãmânã, iar la oraº se
ridicã gunoiul zilnic. Ar trebui sã
plãteascã fiecare dupã cât aruncã.
Cum sã dau eu, care locuiesc
singurã, la fel ca vecinul? Ei sunt
6 persoane într-o casã. Nici nu ºtiu
de unde o sã scot banii ãºtia, cã
am o pensie de vreo trei milioane”
ni s-a plâns tanti Maria, o
bãtrânicã de 70 de ani.
Taxa de habitat se va plãti la
primãrie
Foarte mulþi primari din judeþ
considerã taxa de habitat ca fiind
prea piperatã pentru vremurile pe
care le trãim. Sunt nemulþumiþi ºi
de faptul cã trebuie sã o încaseze

prin intermediul serviciilor din
subordine. Factura se va emite
cãtre primãrii ºi va fi calculatã în
funcþie de numãrul de gospodãrii
din localitate. Evident, este ºi
purtãtoare de dobânzi, în situaþia
când nu va fi plãtitã la termen. “Nu
sunt de acord nici ca nivelul taxei
sã fie unic pe întreg judeþul. Ar
trebui stabilitã în funcþie de
cantitatea de gunoi rezultat pe
fiecare localitate în parte.
Recunosc cã trebuie sã facem
curãþenie, dar nu punând un bir
atât de mare în cârca oamenilor.
Vrem sã fim occidentali cu venituri
româneºti”, a declarat pentru
“Adevãrul de Searã” Dãnuþ Gabriel
Sandu, primarul comunei Voineºti,
edilul care contestã vehement
cuantumul taxei de habitat.

Articol preluat din ziarul
“Adevãrul de Searã”

