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Consiliul Local Voineºti vs. Consiliul Judeþean Dâmboviþa

MÃRUL DISCORDIEI:
Centrul de Sãnãtate Voineºti
Dragii mei,,
Acum 115 ani, în perioada 18951900, o firmã italianã construia în
localitatea noastrã Spitalul
comunal Voineºti, Cãminul
Cultural, Banca Albina (actualul
sediu al primãriei), judecãtorie
(actualul sediu al Grupului ªcolar
Agricol Voineºti), comuna
Voineºti devenind astfel centru
de plasã pe Valea Dâmboviþei.
Spitalul comunal Voineºti este
una dintre cele mai vechi unitãti
medicale din judeþul Dâmboviþa,
fiind dat în folosinþã în anul 1905.
La începutul activitãþii, în cadrul
Spitalului Voineºti funcþionau
douã secþii de specialitate: boli
interne ºi boli infectioase.
În decursul anilor, datoritã
spaþiilor existente, extinderii ºi
condiþiilor optime pentru
acordarea asistenþei medicale,
au fost înfiinþate urmãtoarele
secþii de specialitate: chirurgie
generalã cu bloc operator;
obstetricã ginecologie cu salã de
naºteri ºi pediatrie cu compartiment de nou-nãscuþi.
De atunci ºi pânã în anul 1990
foarte mulþi locuitori ai Vãii
Dâmboviþei s-au nãscut la
Spitalul Voineºti sau au fost
operaþi în aceastã unitate

sanitarã.
Toþi locuitorii (aproximativ 30.000
de suflete) din comunele
Voineºti, Tãtãrani, Cândeºti,
Malu cu Flori, Vãleni, Pucheni,
Pietrari, Bãrbuleþu ºi Râul Alb,
cel puþin o datã în viaþã, au
apelat la serviciile medicale
oferite de Spitalul Voineºti.

de pediatrie cu 5 paturi.
Conform H.G. 1350/2001,
publicatã în Monitorul Oficial al
României Nr. 276
bis/24.04.2002, gãsim în anexa
nr. 82 inventarul bunurilor care
aparþin domeniului public al
comunei Voineºti. De la poziþia
315 pânã la poziþia 328, este

Odatã cu începerea reformei în
sistemul sanitar din România, în
anul 1996, Spitalul comunal
Voineºti îºi restrânge activitatea,
rãmânând doar cu trei secþii de
specialitate: douã secþii boli
interne cu 44 paturi ºi una de
pediatrie cu 15 paturi.
Ulterior, în anul 2002, Spitalul
Voineºti este transformat în
Centru de Sãnãtate, având în
structurã o secþie de boli interne
cu 25 paturi ºi un compartiment

înregistrat Centrul de Sãnãtate
Voineºti, cu toate clãdirile ºi
anexele aferente.
Începând cu anul 2002, Consiliul
Local Voineºti se comportã ca
un adevãrat proprietar, alocând
de la bugetul local sumele de
bani necesare pentru
desfãºurarea în bune condiþii a
activitãþii Centrului de Sãnãtate.

continu
uare în pagina 2
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MÃRUL DISCORDIEI:
Centrul de Sãnãtate Voineºti
continuare din pagina 1
Pe perioada 2005-2010,
Centrului de Sãnãtate
Voineºti i-au fost alocate
de la bugetul consiliului
local urmãtoarele sume
de bani:
z Anul 2005: 10.000 lei
z Anul 2006: 15.000 lei
z Anul 2007: 9.000 lei
z Anul 2008: 80.000 lei
z Anul 2009: 20.000 lei
z Anul 2010: 20.000 lei
Total: 154.000 lei
Sumele au fost cheltuite pentru
reparaþii curente, cheltuieli de
întreþinere, precum ºi pentru
modernizarea ºi amenajarea
Centrului de Permanenþã ºi a
Substaþiei de Ambulanþã.
Imediat dupã ce am fost ales
primarul dumneavoastrã, am
alocat sume importante de bani
(120.000 lei) pentru modernizarea
Centrului de Sãnãtate Voineºti.
Astfel, Centrul de Sãnãtate Voineºti
dispune astãzi de:
- Secþie boli interne cu 25 paturi
- Compartiment pediatric cu 5 paturi
- Laborator de hemetologie ºi
biochimie
- Laborator de imagisticã
medicalã
- Laborator de radiologie
- Cabinet de boli interne
ambulatoriu
- Cabinet de pediatrie ambulatoriu
- Centru de permanenþã cu
asistenþã medicalã 24 de ore din 24
de ore
- Substaþie de ambulanþã dotatã cu
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5 autosanitare
- Cabinet de stomatologie
- Douã cabinete medici de familie
- Cabinet privat de obstetricãginecologie
- Cabinet privat de oftalmologie
- Cabinet privat de psihologia
muncii
Toate aceste servicii sunt dotate
cu aparaturã medicalã performantã,
de ultimã generaþie. De asemenea,
Centrul de Sãnãtate Voineºti
dispune de spãlãtorie, bucãtarie ºi
salã de mese proprii.
Dat fiind cele arãtate mai sus, am
rãmas consternat când, în
Hotãrârea de Guvern nr.
529/02.06.2010, publicatã în
Monitorul Oficial al României din
16.06.2010, la anexa 2, poziþia 146,
managementul asistenþei medicale
acordate Centrului de Sãnãtate
Voineºti a fost transferat de la
Consiliul Local Voineºti la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa.
În perioada imediat urmãtoare, am
luat legãtura cu domnul senator

Þuþuianu Adrian ºi, în
temeiul art. 7 din legea
554/2004 a contenciosului administrativ, am formulat plângere prealabilã
împotriva Hotãrârii de
Guvern nr
529/02.06.2010, prin care
am solicitat revocarea în
parte a acesteia, în
sensul menþinerii
managementului asistenþei medicale acordate
în Centrul de Sãnãtate
Voineºti în sfera de
competenþã a Consiliului
Local Voineºti.
Plângerea prealabilã a fost depusã
la Guvernul României pe data de
08.07.2010, urmând ca în
urmãtoarele 30 de zile sã aºteptãm
rãspuns. În caz contrar, mã vãd
nevoit sã mã adresez instanþelor de
judecatã.Tocmai de aceea, în
ultima ºedinþã a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, proiectul de
hotãrâre privind preluarea Centrului
de Sãnãtate Voineºti a fost exclus
de pe ordinea de zi. Vreau sã vã
asigur pe dumneavoastrã, locuitori
ai comunei Voineºti, cã, atâta timp
cât voi fi primar, Consiliul Local
Voineºti nu va renunþa la ideea
preluãrii Centrului de Sãnãtate
Voineºti, acesta fiind al locuitorilor
comunei, în domeniul public ºi în
administrarea Consiliului local.
Sunt obligat sã respect legea ºi
sã apãr patrimoniul nostru.

Cu deosebit respect,
al dumneavoastrã primar
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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AMENZI USTURÃTOARE

pentru neclarificarea Registrelor Agricole
Pentru a evita numeroasele
deplasãri (domiciliu-P
Primãria
Voineº
ºti-D
Direcþia Agricolã),
pânã la sfârº
ºitul anului 2010,
sunteti invitaþi la Primãria
Voineº
ºti pentru clarificarea
situaþiilor cu suprafeþele de
teren ºi construcþiile pe care
le deþineþi.
Registrul agricol constituie
document oficial de evidenþã
primarã unitarã, în care se înscriu
date privind componenþa
gospodãriei; terenurile aflate în
proprietate, identificate pe parcele;
pãdurile în proprietate; modul de
utilizare a suprafeþei agricole;
suprafaþa arabilã cultivatã cu
principalele culturi; numãrul pomilor;
efectivele de animale; utilaje;
mijloace de transport; construcþii.
Conform legislaþiei în vigoare, existã
obligaþia unitãþilor administrativ-teritoriale de a întocmi ºi þine la zi
registrul agricol pe suport de hârtie
ºi în format electronic. Potrivit
prevederilor OG 28/2009 privind
Registrul Agricol ºi ale Ordinului
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale pentru aprobarea normelor
de completare a registrelor agricole,
persoanele fizice ºi unitãþile cu
personalitate juridicã ce domiciliazã/îºi au sediul pe teritoriul
comunei Voineºti ºi deþin terenuri,
animale ºi utilaje agricole au
obligaþia declarãrii, anual, a acestor
bunuri pentru înscrierea în Registrul
Agricol.
Persoanele care nu au domiciliu
în localitate vor trimite declaraþia
prin poºtã, cu confirmare de primire
sau prin procurã.
Declaraþia se face de cãtre capul
gospodãriei pe propria rãspundere

sau, în lipsa acestuia, de un alt
membru major al gospodãriei.
Pentru clãdiri ºi terenuri, înregistrarea se face pe bazã de documente anexate la declaraþie.
În cazul în care nu existã documente, înregistrarea în registrul
agricol a datelor privind clãdirile ºi
terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum
ºi schimbarea categoriei de
folosinþã se pot face pe baza declaraþiei date sub semnãtura proprie de
capul gospodãriei sau, în lipsa
acestuia, de un alt membru major al
gospodãriei, sub sancþiunea nulitãþii.
Începând cu anul 2010, a fost
aprobat un nou model de Registru
Agricol, care cuprinde o rubricaþie
mult mai complexã si a cãrui
completare necesitã date pe care le
putem obþine numai de la cetãþeni.
Având în vedere cele arãtate mai
sus, Primãria Voineºti, prin domnul
primar Sandu Gabriel Dãnuþ,
considerã cã cei în cauzã vor
înþelege importanþa ºi necesitatea
furnizãrii datelor pentru înscrierea
corectã în registrele agricole ºi vine
cu rugãmitea ºi invitaþia ca, pânã la
sfârºitul anului, toþi cetãþenii vizaþi sã
se prezinte la sediul Primãriei

Voineºti pentru completarea acestor
declaraþii.
Pentru a veni în ajutorul dumneavoastrã, modelul declaraþiei îl gãsiþi
la ghiºeul unic care funcþioneazã în
cadrul Primãriei Voineºti.
Conform art. 20, alin. 1 din OG
28/2008 privind Registrul Agricol,
declararea de date neconforme cu
realitatea, refuzul de declarare,
nedeclararea la termenele stabilite
ºi în forma solicitatã a datelor care
fac obiectul registrului agricol
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 100
de lei la 500 de lei, în cazul
persoanelor fizice, ºi cu amendã de
la 300 de lei la 1500 de lei, în cazul
persoanelor juridice.
Pentru completarea corectã a
declaraþiei, vã rugãm ca în
momentul completãrii formularului
sã aveþi la dumneavoastrã cãrþile de
identitate (buletinele) tuturor
membrilor gospodãriei.
În speranþa cã veþi înþelege
importanþa acestei acþiuni, vã
mulþumim ºi vã aºteptãm la sediul
Primãriei Voineºti.

Primar Sandu Gabriel Dãnuþ
Secretar Popescu Otilia
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OBIECTIVE
Dupã cum v-am obiºnuit, în
fiecare zi se lucreazã pentru
schimbarea în bine a imaginii
comunei Voineºti. Cu bani mai
mulþi sau mai puþini, prin
optimizãri matematice, prin
cãutarea celor mai bune ºi ieftine
variante, atunci când vrei cu
adevãrat, poþi (dupã cum suna o
reclamã publicitarã imediat dupã
revoluþie). Dacã nu sunt fonduri
pentru mega-proiecte, deºi în
comuna noastrã ar fi loc de foarte
multe, pânã la obþinerea finanþãrii
europene pentru proiectele
depuse, realizãm cu puþinii
bani pe care îi avem la dispoziþie lucruri de interes
major pentru îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii noastre
cotidiene. Aº dori sã vã fac
cunoscute ultimele douã
realizãri, de care mulþi dintre
dumneavoastrã beneficiaþi
deja. În satul Onceºti, cred
cã toþi locuitorii cunosc
dificultatea cu care se
traversa podul peste
vâlceaua din zona bisericii, la
nord de proprie-tatea d-lui
Florin Stroe. Vecinii ºtiu câte
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maºini au rãmas suspendate
sau chiar s-au rãsturnat în
vâlcea, mai ales în sezonul
rece. Din cauzã cã podul
avea doar 3,5 metri, din care
doar aproximativ 2 metri
utilizabili, ºi din cauza curbei
foarte strînse, niciun camion
sau tractor cu remorcã nu
putea trece peste acest pod
fãrã ca ºoferul sã nu aibe
emoþii. La începutul lunii
iulie, în urma studiului din
teren, s-a luat în calcul
posibilitatea lãrgirii podului,
pentru a putea fi util chiar ºi
în cazul trecerii simultane a douã
vehicule. De la vorbe la fapte a
fost doar un pas pentru administraþia voineºteanã. Podul a fost
lãrgit la aproximativ 8 metri, are o
structurã de rezistenþã solidã, iar
lãþimea utilizabilã este de peste 5
metri. Cum era ºi normal, costul
acestor lucrãri a fost unul de
crizã, însumând în total 10.000 de
lei. Astãzi, toþi locuitorii satului
Onceºti se pot bucura ºi pot
traversa liniºtiþi acest pod, care va
dãinui peste multe decenii.
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REALIZATE
În anul 2008, la iniþiativa
preotului paroh Savu Ioan, s-au
demarat lucrãrile de reabilitare a
sfintei biserici din satul Manga.
Fiind un obiectiv de interes
major, Primãria ºi Consiliul Local
Voineºti au rãspuns prompt
solicitãrilor. Astfel, lucrãrile au
fost supravegheate de executivul
primãriei, iar acolo unde a fost
cazul au fost alocate fonduri în
vederea atingerii scopului
propus. A trebuit mai întâi sã fie
modificatã ºi îmbunãtãþitã
instalaþia de încãlzire, lucru ce a

costat 2.000 de lei. Dupã
remontarea instalaþiei de
încãlzire, a fost turnatã ºapa de
egalizare, care a fost apoi
placatã cu gresie de bunã
calitate, cheltuindu-se alþi 2.800
de lei de la bugetul local. Pentru
ca totul sã fie impecabil, au mai
fost investiþi 8.700 de lei pentru
achiziþionarea unui candelabru
deosebit, cu 70 de becuri,
precum ºi pentru mobilarea cu
50 de scaune tapisate. Am
considerat cã orice iniþiativã
trebuie sprijinitã ºi orice investiþie
venitã în folosul comunitãþii este

prioritarã. De
acum, toþi
locuitorii satului Manga ºi nu
numai ei se
vor bucura de
un frumos
lãcaº de cult,
care le va
lumina
sufletele ºi
viaþa.
Prin
prezentarea
acestor douã

realizãri, dorim sã evidenþiem
faptul cã acolo unde este
colaborare se pot realiza lucruri
importante ºi cu bani puþini.
În speranþa cã vom avea
întotdeauna sprijin din partea
dumneavoastrã ºi veþi înþelege
cã tot ceea ce facem fiecare
este numai spre binele nostru, al
tuturor, nu-mi rãmâne decât sã
vã mulþumesc ºi sã vã doresc
numai bine.

Cu deo
osebitã consideraþie,
vicep
primar Popa Claudiu
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E v i d e n þ a P o p u l a þ i e i,

standarde europene la poarta noastrã
Intrarea României în Uniunea
Europeanã a adus o serie de beneficii
locuitorilor zonelor rurale.
Nu cu mult timp în urmã, dupã
cum probabil se cunoaºte dintr-un alt
numãr al Gazetei de Voineºti, a luat
naºtere în cadrul Primãriei Voineºti
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanei.
Încercãrile de înfiinþare a
acestui serviciu au început cu destul
de mult timp în urmã. Acum, când
interesele comunei ºi a locuitorilor ei
sunt pe primul loc ºi sub atenta
coordonare a domnului Sandu
Gabriel Dãnuþ, actualul primar al
comunei Voineºti, serviciul a reuºit
sã se înfiinþeze ºi sã funcþioneze.
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanei,
denumit prescurtat S.P.C.L.E.P
Voineºti, are trei angajaþi
(INSPECTOR-ing. Pavelescu Alin
Ionuþ, REFERENT principalBlidãrescu Daniela, REFERENT-Popa
Mioara Mãdãlina) ºi deserveºte
22.350 de locuitori. În afarã de
comuna Voineºti, sunt arondate alte
ºapte comune: Malu cu Flori, Vãleni,

Pucheni, Cândeºti, Râul Alb,
Bãrbuleþu, Pietrari. Acest serviciu are
menirea de a veni în sprijinul
locuitorilor, evitând astfel o deplasare
costisitoare, dar ºi pierderea de timp.
În ciuda faptului cã abia s-a
uscat cerneala pe certificatul de
naºtere ºi de funcþionare ale acestui
serviciu, activitatea desfãºuratã în
aceste trei luni de funcþionare a fost
destul de intensã. Astfel, s-au eliberat
450 de cãrþi de identitate ºi 6 cãrþi de
identitate provizorii.
Actele necesare obþinerii unei
cãrti de identitate sunt:
- Certificat de naºtere
- Certificat de cãsãtorie (dacã
este cazul)
- Hotãrâre de divorþ (dacã
este cazul)
- Certificat de deces al unuia
din soþi (dacã este cazul)
- Taxa contravaloare carte de
identitate (se achitã la Primãria
Voineºti)
- Taxa extrajudiciarã de timbru
(se achitã la Primãria Voineºti)
La nivelul serviciului existã o
anumitã evidenþã a persoanelor

restanþiere ºi a celor care au
probleme legate de domiciliu, dar cei
mai în mãsurã sã observe perioadele
de expirare a actelor de identitate sau
eventual neconcordanþe cu privire la
domiciliu, sunteþi dumneavoastrã,
posesorii actelor de identitate. Astfel,
pe aceastã cale, S.P.C.L.E.P. Voineºti
vã invitã sã îi treceþi pragul ºi sã vã
puneþi în legalitate în ceea ce priveºte
identitatea dumneavoastrã. Cu cât
veþi da mai repede curs invitaþiei, cu
atât veþi fi scutiþi de sancþiunile legii
în vigoare.
În luna mai, au fost aplicate
sancþiuni în valoare totalã de 810 lei.
În luna iunie, 700 de lei ºi în luna
iulie, 705 lei.
În speranþa cã aþi înþeles faptul
cã nu ne face plãcere sã vã
sancþionãm contravenþional, vã rugãm
sã vã uitati cu atenþie la termenele de
valabilitate ale cãrþilor dumneavoastrã
de identitate.
Personalul S.P.C.L.E.P. vã
aºteaptã cu disponibilitate pentru
perfectarea actelor de identitate în
fiecare zi, de luni pânã vineri, între
orele 08.00-16.00.

VECHEA POVESTE… “APA DE PLOAIE”
În fiecare an, la începutul primãverii ºi nu doar
atunci, vã rugãm, vã atenþionãm, apelãm la dumneavoastrã
pentru întreþinerea rigolelor de scurgere a apei pluviale,
curãþarea ºanþurilor ºi desfundarea podeþelor.
Am încercat sã vã convingem de necesitatea
acestor acþiuni, evitând aplicarea sancþiunilor, având convingerea cã exemplul pozitiv al concetãþenilor noºtri se va
rãsfrânge ºi asupra celor care, an de an, pãstreazã urzicile
cât gardul, folosesc ºanþurile stradale pentru depozitarea
vegetaþiei ierboase (dacã reuºesc sã o coseascã) sau sunt
uimiþi când apa le intrã în curte din cauza podeþului înfundat
de la poartã. Pentru cã reprezintã majoritatea, nu-i putem
evidenþia pe cei care NU fac parte din categoria sus-amintitã.
Nu-i vom nominaliza de aceastã data nici pe cei care nu vor
sã realizeze câteva lucrãri simple ºi ieftine, dar folositoare
pentru noi toþi.
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Precipitaþiile abundente ºi numeroase din aceastã
varã nu au afectat foarte grav zona noastrã, comparativ cu
alte regiuni ale þãrii, dar au reuºit sã producã numeroase
neînþelegeri între vecini, supãraþi pe “apa de ploaie”, pe care
o dirijau de la unul la altul.
Atenþionarile meteo, codurile galbene sau portocalii,
au fost intens mediatizate. Se ºtia cã vor fi cantitãþi mari de
apã în timp scurt. ªi ce fãceau vecinii? Se certau. Pentru cã
“apa ta a venit la mine, am curtea plinã de apã, la mine
bãlteºte”. Bunicii noºtri au reuºit sã se înþeleagã zeci de ani.
Au acceptat ca “apa din ploi” sã treacã pe terenurile lor,
pentru a ajunge în final la gârlã, iar astãzi noi nu ne putem
înþelege ºi aºteptãm hotãrâri judecãtoreºti care, evident, nu
mulþumesc pe toatã lumea.

continuare în pagina 8
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Poveºti despre NOI ºi VOI(NEªTI)
Dragi pãrinþi ºi copii,
Reiau ºirul “poveºtilor” cu specific local,
deºi perioada pe care o traversãm ne umple
sufletele de tristeþe. În acest iulie de apã ºi foc, nu
putem sã rãmânem indiferenþi la suferinþele semenilor noºtri, alungaþi din casele lor de furia Siretului,
a Prutului ºi a Dunãrii.
Bine ar fi sã oferim din puþinul nostru câte
ceva ce le-ar mai alina suferinþele!
Conteazã ºi o sumã minimã de bani, ºi
o hainã sau aºternuturi curate.
Cãci noi ce-am putea spune? Poate…
Binecuvântatã este zona noastrã subcarpaticã, ocolitã de vitregiile naturii!
ªi pentru cã ºcoala s-a terminat cam brusc,
m-am gândit sã vã însufleþesc vacanþa, dragi copii,
cu eroii literaturii naþionale ºi universale!
Copiilor care vin în clasa a V-a
a le recomand
sã citeascã integral sau fragmente din urmãtoarele
cãrþi:
- T. Arghezii - poezii (O furnicã, Stupul lor, Tâlharul
pedepsit, Fã-þi suflete, Copil)
- Ion Creanga - Amintiri din copilãrie (I, II)
- I. L. Caragiale - Momente ºi schiþe (Vizita, D-ul
Goe, Bubico, Bacalaureat)
- Emil Gârleanu - Din lumea celor care nu cuvântã
(Gândãcelul, Mãrinimie, Cãprioara, Luptãtorii)
- Mihai Eminescu - poezii (Freamãt de codru; O,
rãmai; Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie)
- Basmele populare culese de Petre Ispirescu
(Aleodor Împãrat, Greuceanu)
Copii din clasa a VI-a se pot delecta cu urmãtorii
autori:
- V. Alexandri - Pasteluri (Iarna, Miezul Iernii,
Rodica, Serile la Mircesti, Malul Siretului)

-

I. L. Caragiale - Momente ºi schiþe
Ion Creangã - Amintiri din copilãrie ºi Povestiri
A. de Saint Exupery - Micul Prinþ
Grigore Alexandrescu - Fabule
Mark Twain - Aventurile lui Tom Sawier

Pentru cei de clasa a VII-a
a urmãtoarele
recomandãri:
- I. L. Caragiale - Douã Loturi
- Mihai Sadoveanu - Hanul Ancutei (Iapa lui Voda,
Fantana dintre plopi, Balaurul)
- T. Arghezii - Testament, Ex libus
- Mihai Eminescu - Calin (file din poveste)
- Ion Creanga - Amintiri din copilarie(IV)
- Constantin Chirita - Cireºarii
- Jules Verne - Cãpitan la 15 ani.
Copiii care vin în clasa a VIII-a
a ar face bine
a-º
ºi repeta noþiunile gramaticale din portofoliul ºi
sã citeascã urmãtoarele opere literare:
- I. Slavici - Nuvele (Popa Tanda, Moara cu noroc)
- Mihai Sadoveanu - Baltagul
- I. L. Caragiale - O scrisoare pierduta
Sã mai ºtiti cã eu, de micã, am simþit gustul
fascinant al lecturii. De aceea, în aceastã vacanþã
mi-am propus lecturi despre regii României ºi
neapãrat o carte premiatã cu un “NOBEL” pentru
literaturã: “Încã de pe atunci vulpea era vânãtorul”,
scrisã de Herta Muler.
În încheiere, nu uitaþi, va rog, cã lectura
fãrã hârtie ºi creion e fum. De aceea, ar fi bine sã
vã completaþi fiºe sau jurnale de lecturã ºi… veþi fi
chiar rãsplãtiþi.
Vã doresc sã aveþi o vacanþã plãcutã,
activã, sãnãtoasã ºi… literarã!

Elena Pãdure

DECESE

CÃSÃTORII

DIN
R E G I S T R E L E 1. Cãlin Virgil ºi Budreaga Georgiana
S T Ã R I I C I V I L E 2. Prodan Radu-Horia ºi Gurban Alina-Hermina
20.06 - 2 0.07 2 010

3. Paraluta Nicolae ºi Tiganila Iuliana
4. Milea Catalin Constantin ºi Neagu Roxana-Mihaela

Le urãm casã de piatrã!

1.
2.
3.
4.

Solomon Gheorghe
Onea Ana
Matasaru Maria
Cotea Viorica

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Gazeta de Voineºti

Respectul pentru lege,
argument suprem la Poliþia Voineºti
De la data de 01.07.2010, am
fost desemnat de cãtre conducerea
Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Dâmboviþa la conducerea Poliþiei
Comunale.
Pentru început, aº vrea sã vã
spun cã sunt onorat sã mã aflu în
mijlocul dumneavostrã ºi sã vã adresez
prin intermediul acestei reviste câteva
gânduri.
Am venit sã îmi desfãºor
activitatea în cadrul Poliþiei Comunale
Voineºti împreunã cu 5 agenþi de
poliþie, fiind încrezãtor cã printr-o bunã
colaborare cu administraþia publicã
localã vom face ca cetãþenii acestei
comunitãþi sã se simtã în siguranþã.
În puþinul timp pe care l-am petrecut în
comunitatea dumneavoastrã, am
înþeles cã mã aflu în mijlocul unor
oameni gospodari ºi la locul lor. De
asemenea, am înþeles cã existã ºi
unele persoane care sunt „certate cu
legea”, mai mult sau mai puþin.
Acestora din urmã aº vrea sã le comunic faptul cã serviciul poliþienesc este o
activitate în slujba cetãþeanului onest,
iar pentru cei care încalcã legea existã
mãsuri de naturã contravenþionalã sau
penalã, pe care eu ºi colegii mei nu
vom ezita sã le aplicãm.

Cetãþenilor oneºti le transmit
cã îi asigur de toatã
bunãvoinþa, priceperea ºi
disponibilitatea mea în
rezolvarea problemelor pe
care le întâmpinã, bineînþeles acestea sã fie în competenþa de cercetare ºi
soluþionare a poliþiei, cu
respectarea prevederilor
legale.
În speranþa cã vom
reuºi sã asigurãm comunei
Voineºti un climat de siguranþã ºi liniºte aºa cum locuitorii sãi o
meritã.
Vã prezint în continuare
câteva dintre prioritãþile pe care mi
le-am stabilit, odatã cu venirea mea la
conducerea Poliþiei Comunale Voineºti:
- creºterea încrederii cetãþenilor în
serviciul poliþienesc ºi în organele de
politie
- scãderea infractionalitãþii
- creºterea operativitãþii soluþionãrii
sesizãrilor cetãþenilor, precum ºi
soluþionarea lor cu celeritate ºi
imparþialitate
- îmbunãtãþirea colaborãrii cu administraþia publicã localã, cu celelalte instituþii
locale ºi cooperarea în vederea

desfãºurãrii de activitãþi pentru
pregãtirea antiinfracþionalã a cetãþenilor,
a identificãrii ºi descurajãrii cetãþenilor
cu un comportament necivilizat, care
nu respectã legea.
În speranþa cã voi avea ocazia
ºi în urmãtorul numãr al revistei sã mã
adresez dumneavoastrã, vin cu
rugãmintea sã nu încalcaþi legea ºi sã
soluþionaþi litigiile cu semenii pe cale
legalã.
Vã mulþumesc ºi vã doresc
multã sãnãtate, fericire ºi prosperitate.

Cu deosebitã stimã,
Insp
pector de poliþie
Uþã Nicolae Gabriel

VECHEA POVESTE… “APA DE PLOAIE”
continuare din pagina 6
Þinând cont de faptul cã, de cele mai multe ori,
avem aceiaºi vecini toatã viaþa, n-ar fi mai bine sã încercãm
sã discutãm, sã alegem soluþiile cele mai bune? Sã facem în
aºa fel încât sã nu ne afectãm unii pe alþii prin acþiuni
nepotrivite care þin mai mult de orgoliu decât de necesitate.
Chiar dacã nu vom realiza lucrãri de anvergurã, putem fi
mulþumiþi cã împreunã, vecini fiind, am reuºit sã curãþãm
ºantul în dreptul proprietãþilor noastre, am fãcut împreunã o
rigolã sau am amenajat accesul la un teren dintr-o zonã mai
îndepãrtatã a comunei noastre. Spiritul proprietãþii se poate
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manifesta ºi dacã lucrãm în comun, alegând cele mai bune
idei, fãrã a ne întreba din partea cui vin, încercând sã nu mai
lãsãm moºtenire copiilor noºtri conflicte artificiale.
Mulþumim tuturor celor care au rãspuns apelurilor
noastre, celor care ºi-au putut sacrifica câteva ore dintr-o zi
pentru a lucra în folosul comunitãþii ºi am dori sã nu fim
forþaþi sã aplicãm sancþiuni pentru cei ce nu au putut fi convinºi pânã acum de utilitatea lucrãrilor amintite deºi se spune
cã cea mai bunã metoda de convingere este constrângerea.

Consilier urbanism,
Gavrilã Camelia

