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BILANÞUL ANULUI DOI
DE MANDAT
Dragii mei,,
Am decis sã-m
mi pãstrez obiceiu
ul ºi sã prezint
în “Gazeta de Voineºti” investiþþiile realizate în
perioada de timp scu
ursã de când m-a
aþi ales sã vã
condu
uc destinele,, ca primar al comu
unei Voineºti.
Dacã în numãru
ul din augu
ust 2009 al acestu
ui buletin
informativ vã prezentam bilanþþul primu
ulu
ui an de
um a venit
mandat,, iulie 2008 – iulie 2009,, acu
vremea sã vã expu
un realizãrile Execu
utivu
ulu
ui
Primãriei Voineºti,, materializate cu sprijinu
ul
nemijlocit al Consiliu
ulu
ui Local Voineºti în perioada
iu
ulie 2009 - iulie 2010.

z Cabinete medicale de specialitate
la Centrul de Sãnãtate Voineºti
1. Am instalat ºi sprijinit înfiinþarea
în cadrul Centrului de Sãnãtate
Voineºti a trei cabinete medicale
de specialitate dupã cum urmeazã:
- Cabinet medical obstetricã
ginecologie, în sistem de comodat,
cu program de lucru o zi pe
sãptãmânã.
- Cabinet medical oftalmologic, în
sistem de comodat, cu program de
lucru douã zile pe sãptãmânã.
- Cabinet medical psihologia
muncii, în sistem de comodat, cu
program de lucru patru zile pe
sãptãmânã.

(contiinuare în pag
gina 4)
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DESPRE POLITIC, DESPRE ECONOMIC,
DESPRE ªTIINÞÃ ªI… DESPRE NOI
Este de ajuns sã rostim cuvântul „politic”, „economic” sau „ºtiinþã”
pentru ca un sentiment de spaimã sã ne
aducã în conºtiinþã convingerea cã
aceste forme de activitate umanã au
încetat de a mai avea vreo legãturã cu
ceea ce numim „umanism”.
Preocupãri altãdatã ale oricãrui
om doritor de a cunoaºte ceea ce-l
înconjoarã ºi legile cãrora acestea se
supun, politicul, economicul ºi ºtiinþa
s-au depãrtat cu paºi gigantici de ceea
ce inseamnã valori ºi moralitate pentru
noi, românii.
O întrebare obsedantã ne
bântuie, îngrozindu-ne, Doamne, în ce
þarã trãim dacã ºtiinþa nu mai poate
formula o ecuaþie pentru noi? Sau poate
o cunoaºtem deja: POLITIC +
ECONOMIC = 0 (zero) speranþe pentru
români.
Dar, ºtiinþa se susþine prin
precizie, urzeala ei este extrem de
deasã, armãtura ei matematica o face
netranspozabilã.
Lucrul este deosebit de grav
deoarece, mai categoric sau mai
restrictiv, expres sau implicit, politicul
sau economicul, cel integrat cu ancore
europene ne fãgãduise nouã, românilor,
realizarea destinului nostru de la
Revoluþie încoace.
Ce fel de politic ni se
înfãþiºeazã? O masã de politicieni,
slujitori la altarul corupþiei, cu figuri
senine, dominatoare, conºtienþi de forþa
lor. Politicieni care, pentru interesele lor,
nu se gândesc la binele “poporului
suveran”. Creeazã dezordine în viaþa
oamenilor care nu sunt „de ºtiinþã”, care
simt pe propria lor piele efectele letale
ale unei economii fãrã ºtiinþã, în dodii,
fãrã strategie: bani puþini în buzunare;
servicii pierdute; ºomeri ce aleargã
nãuci, bãtând la porþile firmelor private,
cu mai mult sau mai puþin renume,
pentru cã la „stat” nu mai au loc, de
acolo au plecat; copii neºcolarizaþi;
pensionari înspãimântaþi dinspre care
nu vor lipsi sã vinã fantomele care sã le
strige în urechi, ca altãdatã, poate cu
douãzeci ºi ceva de ani de-andãratelea,
a fost mult mai bine, cã omenirea ºi-a
pierdut valoarea, de când n-o mai miºca
„poveºti ºi doine, ghicitori, eresuri” ºi cã,
ºtiinþa a dat faliment, când, de fapt,
criza globalã ne-a cuprins; români ce fug
cu milioanele peste graniþe, fiindcã
cetãþenii statelor respective refuzã
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muncile pe care ai noºtri, harnici ºi
disperaþi, le presteazã pe bani mai mulþi
sau mai puþini, fãrã orgolii ºi fãrã ruºine.
Dar, ºtiinþa adevãratã ne spune
clar – România este în crizã, de naturã
internã, care ar fi apãrut chiar ºi în
absenþa unei recesiuni globale. Ceea ce
este extrem de clar ºi dureros este cã
pentru ieºirea din crizã, ne târãsc
actualii guvernanþi, cu mãsuri mimate:
adicã reforma salariilor ºi reforma
pensiilor, care sunt vândute la oamenii
„fara ºtiinþã” drept reforme structurale,
cu mãsuri pentru TVA ºi cu majorarea
fiscalitãþii. Dar, ele nu vor îmbunãtãþi
structura economiei dupã ce vor fi implementate, pentru ca acordul cu FMI nu
are nici o þintã privind creºterea economicã, privind rata ocupãrii forþei de
munca, ci o scãdere a salariilor, a
punctului de pensie, mãsuri care
decapiteazã economia realã ºi care
denotã cã economia ºtiinþificã pe care
ne-o servesc guvernanþii, pluteºte în
derivã între iluzie ºi realitate.
ªi aºa, ne cuprinde o ceaþã ºi o
greaþã de traiul acesta românesc, de
distrugerea aceasta cu premeditare a
românilor. ªi nimeni n-a fost ºi nu este
pedepsit. De ce?
Suntem bolnavi, dar ne e fricã
sã ne mai ducem în spitale sã ne
vindecãm, suntem înfometaþi ºi
mâncãm puþin ºi ieftin ºi ne amintim cu
jind de clipele când, poate cu seninãtate, scriam un sonet, sau îl citeam pe
Platon, sau pictam o pânzã, sau ne
gãseam rãgazul de a ne îmbogaþi
cunoºtinþele despre cosmos, pe linia
celor doua infinituri. Acum nu am
devenit roboþi, suntem doar biete fiinþe
agitate, stresate, triste ºi mute, închise
ºi doar cu un zâmbet uºor schiþat în
colþul gurii, atunci când ne privim copiii.
ªi atunci ne întrebãm în sinea
noastrã:Doamne, ei ce viitor vor mai
avea? Se va schimba ceva pentru viaþa
lor?
Nici chiar disciplina socialã pe
care în puþinul timp le-o mai insuflãm,
nici credinþa religioasã, nici datinile, nici
educaþia esteticã – nu vor mai turna
tipare pentru ei. Vor pluti in deruãa ºi ei?
Nãuci, cãutând un drum pe undeva în
aceastã lume cu gândul cã se va termina odatã epoca aceasta de tranzþtie –
folosind limbaj ºtiinþific – democratic.
Brutalitatea politicului, economicului, controversele create de ele poate

îi vor cãli ºi-i vor pregãti pentru rãzboiul
pe care ei, ca oameni de ºtiinþã, îl vor
duce cu realitatea româneascã.
Dar, oamenii de ºtiintã de
mâine sau mai bine zis ºtiinta, nu se
rãzboieºte cu nimeni. ªtiinþa nu a spus
niciodatã: nu este adevãrat cã universul
a fost creat in ºase zile sau cã un lucru
se explicã prin chintesenþa lui. Tot timpul
ºtiinþa va veni ºi va spune: corpurile se
atrag proporþional cu masele ºi invers
proporþional cu pãtratul distanþelor. Sau:
la analizã, apa se descompune în douã
parþi de hidrogen ºi una oxigen. Sau:
nervii simpaticului acþioneazã asupra
organelor prin intermediul hormonilor,
dar acelaºi lucru nu se poate afirma
despre nervii cerebro-spinali. Sau: în
vid, corpurile cad cu aceeaºi vitezã.
Sau: pãmântul este supus unei duble
miºcãri, una de rotaþie în jurul axei sale,
una de revoluþie, descriind o elipsã în
jurul soarelui. Sau: potrivit constatãrilor
fãcute cu ajutorul analizei spectrale,
corpurile cereºti au aceeaºi compoziþie
ca ºi Terra. Sau: chiar universul este un
„continuum quadridimensional”. Sau:
niciodatã în ºtiinþa economicã, în
perioada de recesiune, nu se
micºoreazã salariile ºi pensile.
Cu fiecare afirmaþie pe care o
face ºtiinþa, prin enunþuri imediat
verificabile, se nãruie câte o construcþie
a minþii, fãrã ca mãcar sã se fii vãzut
vreun gest agresiv.
Tocmai cã, prin acestea, ºtiinþa
constituie o valoare pentru oricare dintre
noi, constituie un element indispensabil,
neînlãturabil, care va determina poziþia
noastrã în lume, iar dacã-l vom înlãtura,
vom renunþa, cu alte cuvinte, la ceea ce
este viu, actual, în continuã tesiune, iar
noi nu dorim sã ne întoarcem la
reziduuri, pentru cã nimeni nu-ºi doreºte
o revenire în urmã, ci noi înlocuiri care
se vor face mâine, prin constatari noi,
ipoteze noi, verificãri noi, concluzii noi.
Constatãm, aºadar, cã suntem
beneficiarii celor trei elemente: politic,
economic ºi ºtiinþã, chiar dacã vrem sau
nu vrem sã ni se întâmple multe din
România de azi, o Românie cuprinsã de
o ceaþã geroasã ºi groasã, care îi
bântuie pe cetãþenii îngroziþi, pe care
Dumnezeu, în infinita sa bunãtate ºi
înþelepciune, i-a uitat?
ec. Otilia Popescu
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STOP VANDALISMULUI!
STOP INDIFERENÞEI!
(contiinuare din pag
gina 8)
Întotdeauna,
gãrduþul ce protejeajã
gazonul din faþa primãriei,
este leagãnul copiilor “atent”
supravegheaþi de mamele
lor. Deºi, þevile ºi lanþurile
sunt reparate sistematic,
revin mereu la aceleaºi
forme întortochiate.
Luna trecutã, a fost
modificat ºi lãrgit, podul din
Onceºti, din punctul Stroe.
Din normele construcþiilor se
impunea ca betonul
proaspãt turnat, sã nu fie
supus trecerii vehiculelor sau
utilajelor, decât dupã un anumit
numãr de zile. “Normal” cã s-a gãsit
un temerar care sã încerce cu
tractorul, într-o noapte, consistenþa
betonului ºi rezistenþa podului. S-a
cãþãrat pur ºi simplu, peste
grãmezile de balast lãsate ca
paravan, a trecut cu mãiestrie printre
firele de fier beton ºi ºi-a continuat
drumul, mândru de isprava sa.
Dacã betonul, proaspãt turnat, ar fi
cedat, se duceau pe apa sâmbetei
multã muncã ºi mulþi bani…
La predarea staþiei de apã
de la Izvoarele, au fost refãcute
gardurile ºi porþile la puþurile
aferente, pentru cã, altfel nu se
putea face predarea cãtre noul
operator. Sãptãmâna trecutã, am
constatat cu stupoare cã þevele
folosite ca suporþi pentru gard au
fost rãrite “atent’’. Una, da, una, nu.

Fãptaºul a considerat probabil cã
s-a fãcut risipã de material ºi cã sunt
suficiente þevele rãmase.
În ultimile luni, au fost
organizate acþiuni obºteºti de
pietruire a drumurilor ce duc spre
proprietãþile cetãþenilor. Au fost
convocaþi toþi cei care deþineau
terenuri în punctele vizate de aceste
actiuni. Bineînþeles, unii au
considerat cã nu meritã efortul ºi au
lãsat aceste acþiuni în seama celor
“mai slabi de înger”, ei crezându-se
cu mult superiori. Alþii au considerat
cã este momentul cel mai prielnic
sã-ºi facã acasã rezerve serioase de
balast, fãrã a mai cheltui bani pentru
achiziþionarea acestuia. Drumurile,
dã-le încolo, cã avem tractoare care
trec prin nãmol, indiferent cât este
acesta de mare. Ceilalþi, treaba lor.
Vreau sã vã spun cã pentru
acel balast, Primãria Voineºti a plãtit
cãtre “Apele Romane” bani din

CÃSÃTORII

DIN
R E G I S T R E L E 1. Popa Cozmin-Alexandru ºi Coman Elena-Silvia
S T Ã R I I C I V I L E 2. Popescu Ionuþ ºi Oancea Florina-Roxana
20.07 - 2 1.08 2 010

3. Pârvu Romeo ºi Chirlescu Georgiana-Iuliana
4. Oprea Cristian ºi Oprea Ana-Maria

Le urãm casã de piatrã!

bugetul local, iar motorina
consumatã de buldoescavator
pentru încãrcarea acestuia
este suportatã tot din bugetul
local.
Exemplele ar putea
continua, dar, consider cã,
prin cele deja prezentate, voi
reuºi sã atrag atenþia asupra
faptelor care nu fac cinste
niciunui cetãþean al comunei.
Vor fi întrebãri vizavi
de activitatea poliþiei. Doresc
sã atrag atenþia fãptaºilor cã,
în toate cazurile de furt ºi
distrugere, Poliþia Voineºti are
anchete în desfãºurare, iar
cei gãsiþi vinovaþi vor avea întocmite
dosare penale.
Dacã nu putem realiza
lucruri noi, sã încercãm, cel puþin, sã
pãstrãm ceea ce avem, iar dacã nu
putem face o faptã bunã, cel puþin,
sã evitãm sã facem una rea.
Nu vom renunþa niciodatã la
apelurile cãtre dumneavoastrã
pentru colaborare ºi întelegere
reciprocã.
La Primãria Voineºti, veþi
gãsi întotdeauna înþelegere ºi sprijin,
dar, în schimbul lor, dorim aceleaºi
lucruri.
În speranþa cã aceste
apeluri vor avea efectul scontat,
nu-mi rãmâne decât sã vã
mulþumesc ºi sã vã doresc numai
bine.

Cu deosebiitã consiideraþiie,
viicepriimar Popa Claudiiu

DECESE
1. Ungureanu Constantin
2. Iacob Nicolae
3. Nuþã Ion
4. Joiþaru matilda

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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BILANÞUL ANULUI
z Schimbãri majore la capitolul infrastructurã
(contiinuare din pag
gina 1)
2. Am iniþiat ºi am finanþat cu fonduri
de la bugetul local construirea podului
peste pârâul Valea Mare în satul
Gemenea Brãtuleºti, investiþie care a
costat 540.000 lei (achitaþi 490.000
lei), pod de importanþã majorã pentru
toþi locuitorii satului Brãtuleºti.
3. În asociere cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, am iniþiat ºi este în curs
de finanþare modernizarea prin
asfaltare a DC 121 care face legãtura
între satele Voineºti ºi Manga.
4. Sub îndrumare personalã, am realizat extinderea ºi modernizarea
podurilor din punctele „Stroe” ºi
„Miriþã”, satul Onceºti, podurile
devenind utile ºi pentru maºini de mare tonaj (pompieri,
gunoi, etc)
5. Am montat un pod tubular în satul Suduleni - punctul
„Arta popularã”, accesul prin Richiti (fosta groapã de
gunoi)
6. Am iniþiat ºi am participat la montarea a douã tuburi
din beton armat, unul în satul Brãtuleºti - punctul Stroe
ºi celãlalt în satul Suduleni - punctul Pietriº.
7. Cu 2500 tone piatrã de calcar, am reuºit pietruirea,
nivelarea ºi profilarea aproape în totalitate a drumurilor
sãteºti.
8. Am amenajat un drum pentru accesul în islazul Grui,
din satul Onceºti.

9. Prin sponsorizarea oferitã de doi locuitori din Luncã,
am pietruit drumul din acest sat.
10. Cu sprijinul unor cetãþeni de bunã credinþã ai localitãþii noastre, opt duminici s-au efectuat lucrãri de balastare a drumurilor care duc cãtre proprietãþile dumneavoastrã. Þin sã mulþumesc pentru aceastã acþiune
consilierilor locali Bucura Neculae, Mãnescu Claudiu,
Erculescu Gheorghe, Cuþoi Gheorghiþa, Petrescu
Gheorghe, care au participat efectiv la aceste acþiuni.
11. Realizând în regie proprie extinderea reþelei de apã
pe strada Bisericii din satul Voineºti (circa 1000 de
metri), am economisit resurse bãneºti importante, faþã
de lucrãrile executate cu anumite firme.
12. Au fost montate încã 20 de lãmpi pentru
iluminat public, repartizate în funcþie de
necesitãþi în toate satele componente. S-a
ajuns astfel la 975 de lãmpi montate pe teritoriul comunei Voineºti.
13. Pe perioada de iarnã, cu cãderi abundente de zãpadã, permanent am participat
împreunã cu salariaþii Primãriei Voineºti la
deszãpezirea tuturor strãzilor din comunã.
14. Cu sprijinul aparatului de specialitate al
primarului, dar ºi cu ajutorul cetãþenilor, am
intervenit ori de câte ori a fost nevoie pentru
reprofilarea drumurilor distruse de torenþi, în
urma ploilor torenþiale care au cãzut în acest
an.

(contiinuare în pag
gina 5)
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DOI DE MANDAT
z Învãþãmânt d e c alitate l a V oineºti
(continuare din pagina 4)
15. Am construit garduri împrejmuitoare la ªcoala Gemenea
Brãtuleºti, ªcoala Suduleni, ªcoala
Izvoarele, Grãdiniþa Manga,
Grãdiniþa Suduleni. Pe aceastã cale,
îi aduc mulþumiri domnului director
Dinu Ion, pentru modul în care s-a
implicat.
16. Am realizat un grup sanitar ultra
modern la ªcoala Suduleni.

17. Au fost realizate încãlziri
centrale pe bazã de combustibil
solid la ªcoala Suduleni (douã
corpuri) ºi la ªcoala Izvoarele.
18. A fost schimbatã în totalitate
tâmplãria de la ºcoala ºi grãdiniþa
din satul Izvoarele, montându-se
tâmplãrie PVC cu geam termopan.
19. Am construit magazie de lemne
la ªcoala Izvoarele, urmând ca pânã
la începutul anului ºcolar sã
construim o magazie ºi la ªcoala

clasele I-IV Gemenea Brãtuleºti.
20. Din sponsorizãri, am acordat la
sfârºitul anului ºcolar cãrþi
premianþilor de la clasele I-IV din
ªcolile Onceºti, Brãtuleºti, Suduleni
ºi Izvoarele.
21. Dat fiind faptul cã ºcoala din
satul Manga, din lipsã de elevi, a
fost desfinþatã, vom asigura
transportul copiilor de la Manga la
ªcoala Suduleni.

z Lucrãm
cu personal
sub
normativul
impus prin
lege
22. Am realizat proiectul
privind funcþionarea
„Serviciului de evidenþã a
persoanei” începând cu data
de 01.05.2010. Primãria
Voineºti elibereazã cãrþi de
identitate pentru locuitorii a
opt comune arondate la acest
serviciu.
23. Am iniþiat ºi aprobat
proiectul de hotarâre privind
stabilirea Organigramei ºi
Statului de funcþii al Primãriei
Voineºti conform OG
63/2010. Astfel, din cele 43
posturi aprobate de Agenþia
Nationalã a funcþionarilor
publici, 31 posturi sunt
ocupate, iar 12 posturi sunt
vacante, Primãria Voineºti
încadrându-se sub normativul
de personal aprobat.

z Încãlzire centralã în 7 din cele 8 biserici
24. A fost schimbatã în întregime
tâmplãria veche de la biserica din
satul Onceºti cu tâmplãrie de PVC
cu geam termopan.
25. Am realizat cu fonduri de la
bugetul local încãlzirea centralã la
biserica mare din satul Voineºti,
precum ºi racordarea la reþeaua de
apã.
26. Cu sprijinul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, s-a realizat încãlzirea
centralã la biserica din satul Onceºti.
27. O investiþie importantã este
modernizarea bisericii din satul Manga,

lucrare finalizatã la începutul lunii
iunie. Am reuºit, în doi ani de mandat,
ca, în 7 din cele 8 biserici existente în
comuna Voineºti, sã avem instalaþii de
încãlzire centralã pe bazã de
compustibil solid.
28. În biserica din satul Gemenea
Brãtuleºti, am montat tâmplãrie PVC,
cu geam termopan ºi un ghiºeu pentru
comercializare de lumânãri, icoane,
calendare, etc.

(continuare în pagina 6)
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BILANÞUL ANULUI
z Adãpãtori p entru a nimale î n i slazuri
(continuare din pagina 5)
29. Am realizat igienizarea parþialã a
islazurilor Grui, Muret, Ruda, Valea
Scheii, urmând ca în perioada

imediat urmãtoare sã finalizãm
aceste lucrãri.
30. Sub îndrumare personalã, s-au
realizat adãpãtori pentru animale în
islazurile Grui, Muret, Valea Scheii

ºi Ruda.
31. Au fost profilate, balastate,
pietruite ºi întreþinute drumurile
de acces în islazurile comunale.

z Investiþii importante
în cãminele culturale
32. Am iniþiat ºi finalizat lucrãrile de igienizare ºi
modernizare la Cãminul Cultural Gemenea
Brãtuleºti, cãmin lãsat în paraginã de mai bine de 20
ani. Pe aceastã cale, îi invit pe toþi locuitorii satelor
Brãtuleºti ºi Onceºti sã viziteze acest cãmin cultural.
33. Am igienizat sala micã de nunþi din cadrul
centrului civic Voineºti.

z Locuri d e j oacã p entru c opii º i s paþii
pentru d istracþia t inerilor
34. În asociere cu Consiliul Judeþean Dâmboviþa, am
realizat un pãrculeþ de joacã pentru copii ºi în satul
Onceºti.
35. Am igienizat, reparat ºi întreþinut parcurile de joacã
din satele Izvoarele ºi Brãtuleºti.
36. Am pus la dispoziþia tuturor tinerilor din comuna
noastrã, la cerere ºi fãrã platã, în nocturnã, terenul de
fotbal redus din satul Voineºti, pentru organizare de
meciuri ºi alte activitãþi sportive.
37. Am organizat „Balul Bobocilor 2009” pentru elevii
Grupului ªcolar Agricol Voineºti, iar în aceastã

toamnã îi aºteptãm din nou la distracþie.
38. Dacã anul trecut aveam patru echipe de dansatori cu
vârste cuprinse între 7 ºi 14 ani, acum avem deja ºase
echipe de dansatori, dat fiind faptul cã ni s-au alãturat ºi
copiii de la ºcolile din Gemenea. Cu ajutorul instructorului de dansuri, aceste echipe ne reprezintã cu succes la
competiþiile organizate în întreg judeþul.
39. Am iniþiat ºi înfiinþat în cadrul Bibliotecii „Vasile
Florescu” din Voineºti, biblionetul, dotat cu ºase calculatoare conectate la internet, la care au acces gratuit toþi
copii comunei noastre.

z Drepturile s ociale a u f ost p lãtite l unar
40. Au fost întocmite dosare de
ajutor social conform Legii 416/2001
tuturor persoanelor îndreptãþite sã
beneficieze de acest ajutor, fãrã a
se þine cont de afinitãþi politice sau
sferele de influenþã.
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41. Am reuºit plata tuturor
beneficiarilor Legii 416/2001 ºi am
gãsit soluþii necesare pentru plata
lunarã a indemnizaþiilor ºi însoþitorilor persoanelor cu handicap. Aduc
mulþumiri pe aceastã cale

însoþitorilor persoanelor cu handicap, pentru întelegerea de care au
dat dovadã.

(continuare în pagina 7)
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DOI DE MANDAT
z Registrul Agricol
(contiinuare din pag
gina 6)
42. Am rãspuns promt la solicitãrile dumneavoastrã
privind schimbarea categoriei de folosinþã a
terenurilor precum ºi de eliberare a actelor
necesare depunerii la APIA pentru accesarea de
fonduri europene. Vã aduc la cunoºtintã cã suntem
între primele comune din judeþ la depuneri de
dosare la APIA pentru accesarea de fonduri pe
mãsura 141 ºi 112.
43. Am reuºit sã schimb în totalitate comportamentul funcþionarilor publici din primãrie în legãturã cu
deplasãrile în teren pentru mãsurãtori ºi constatãri,
precum ºi în legãturã cu modalitatea de eliberare a
actelor din registrul agricol.

z Târgul
sãptãmânal

z Comisia de Fond
Funciar a acþionat eficient
44. Am efectuat puneri în posesie pe o suprafaþã de
aproximativ 20 de hectare de pãdure în punctul Ruda ºi
Valea Sponcii.
45. Avem toatã documentaþia necesarã întocmitã de
comisia de fond funciar pentru punerea în posesie a 135
ha pãºune pe teritoriul comunei Moroeni, în apropiere de
Padina (Muntele Deleanu), dar aºteptãm de mai bine de un
an un aviz de la ADS Bucureºti.
46. Am reuºit sã aplanãm toate conflictele de grãniþuiri
între vecini, nici un caz nefiind trimis cãtre instanþele de
judecatã.

47. Permanent am executat lucrãri de
igienizare ºi întreþinere în târgul
sãptãmânal Voineºti.
48. Am autorizat hala de la intrare în târgul
sãptãmânal prin dotãrile pe care le-am
fãcut pentru comercializarea urmãtoarelor

z Curãþenie
50. Lunar cu ajutorul beneficiarilor
Legii 416/2001 au fost efectuate
lucrãri de igienizare la capetele de
pod pe albiile râurilor Dâmboviþa ºi
Râul Alb.
51. Prin programul ISPA au fost
repartizate pubele de 120 l pentru
aproape toate gospodãriile comunei
noastre aceasta acþiune urmând a fi
terminatã în urmãtoarele zile.
52. În fiecare zi de joi însoþiþi de
politiºti comunitari, salariaþii firmei
SUPERCOM ridicã din faþa fiecãrei
gospodãrii gunoiul menajer.
53. Am montat în târgul sãptãmânal
un container gigant pentru
colectarea deºeurilor verzi. Referitor
la taxa de gunoi am fãcut toate
demersurile necesare (amendamente pertinente depuse la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa) ca începând
cu 01.01.2011 taxa sã fie micºoratã
sau sã se plãteascã la cantitatea de
gunoi rezultatã.

produse: lapte, brânzã, ouã ºi peºte.
49. Prin grija poliþiºtilor comunitari ºi a
administratorului târgului sãptãmânal,
am reuºit disciplinarea activitãþii ce se
desfãºoarã acolo ºi am eradicat în
totalitate furtul la mãsurat cereale.

z Proiecte ce aºteaptã
finanþare
54. Continuarea lucrãrilor de
extindere ºi modernizare la Grupul
ªcolar Agricol Voineºti.
55. Continuarea lucrãrilor de
extindere ªcoala Generalã I-VIII
Voineºti.
56. Reabilitare ºi extindere ªcoala
generalã Gemenea Brãtuleºti
clasele V-VIII.
57. Reabilitarea, modernizarea ºi
dotarea campusului preuniversitar,
precum ºi construcþia unei sãli de
sport la Grupul ªcolar Agricol
Voineºti.
58. Modernizarea prin asfaltare
„Strada Iuguleºti”, satul Gemenea
Brãtuleºti.
59. Reabilitarea ºi modernizarea
Cãminului Cultural din satul
Izvoarele.

60. Restaurarea ºi modernizarea
bisericuþii din lemn din satul
Onceºti, precum ºi asfaltarea cãilor
de acces.
Închei acest articol prin a
preciza cã ºi în al doilea an de
crizã la nivelul localitãþii noastre pot
fi realizate lucruri mãreþe.
Cu ajutorul bunului
Dumnezeu ne propunem ca în
urmãtorul an sã puteþi beneficia de
cel puþin tot atâtea realizãri ca în
perioada ce a trecut de la preluarea
mandatului.

Cu deosebiit respect,
priimarul dumneavoastrã,
Sandu Gabriiel Dãnuþ
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STOP VANDALISMULUI!
STOP INDIFERENÞEI!
Cu toþii simþim trecerea
printr-o perioadã de crizã financiarã,
care nu ne mai permite realizarea
multor investiþii. În acest buletin
informativ, v-am prezentat lucrãrile
realizate la nivelul comunei noastre
cu bani din ce în ce mai puþini. Dat
fiind faptul cã bugetul a scãzut
considerabil, unele dintre aceste
investiþii vor fi achitate ulterior.
Aº dori sã trag acum un
puternic semnal de alarmã asupra a
tot ce se întâmplã în comunã, privind
distrugerea ºi vandalizarea unor
bunuri care sunt ale noastre, ale
tuturor cetãþenilor acestei localitãþi.
În urmã cu un an, au fost
construite douã parcuri de joacã
pentru copii, în satele Brãtuleºti ºi
Izvoarele. Dupã doar câteva luni, am
constatat cã acestea aratã ca dupã bombardament:
toate componentele au fost rupte, smulse ºi aruncate la
întâmplare, dar, cu siguranþã, nu de cãtre copiii cãrora le
erau destinate. În repetete rânduri, au fost adunate din
aceste parcuri munþi de
coji de seminþe, sticle ºi
cutii de bãuturi alcoolice,
diverse ambalaje sau
resturi. Au fost efectuate
igienizãri repetate, dar
fãrã efect.
Au fost
amplasate în toatã
comuna coºuri de gunoi
stradale, pentru
pãstrarea curaþeniei, ca
în orice localitate care
se vrea a fi europeanã.
Rezultatul? În majoritate, coºurile nu mai au
capace, au fost sparte
sau chiar au dispãrut cu
totul.
Terenul de
fotbal redus din satul
Izvoarele era o bijuterie
când a fost dat în
folosinþã, în anul 2009.
Acum, prin “bunãvoinþa”
tinerelor vlãstare ale
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comunei, aratã jalnic: plasele ce împrejmuiesc terenul
au fost rupte, poarta de acces a fost smulsã ºi aruncatã
(bine cã nu a fãcut nimãnui trebuinþã, pentru fier vechi),
copãceii plantaþi pentru a oferi umbrã, au fost schingiuiþi
în fel ºi chip, iar porþile de fotbal au fost descompletate,
dispãrând þevile sudate pentru susþinerea acestora.
Oare nimeni nu a fost de faþã când s-au petrecut aceste
fapte?
Cã tot am adus vorba despre terenuri de fotbal,
nu pot sã nu-l aminesc aici ºi pe cel din satul Voineºti,
din spatele Primãriei. Nu s-a întâmplat nici mãcar o singura datã ca telefoanele conducerii primãriei sã sune,
pentru a solicita permisiunea intrãrii pe teren, fãrã sã nu
primeascã acordul. Mai mult, întotdeauna a fost pornitã
ºi instalaþia nocturnã.
Mulþumirea: sticle goale aruncate la întâmplare,
coji de seminþe, mucuri de þigãri ºi, ce este cel mai grav,
geamurile sãlii de nunþi fãcute þãndãri. Vina este tot a
primãriei, care trebuie sã facã investigaþii, sã gãseascã
fãptaºul ºi sã-i suporte ifosele. Oare, nu este normal ca
atunci când provoci o pagubã, din propria vinã, sã
încerci sã repari ce ai stricat, pentru a beneficia ºi alþii
de aceleaºi condiþii?
Nu mai vorbesc de faptul cã, în fiecare searã,
treptele primãriei, devin loc de fumat ºi mâncat seminþe.
Nu ne-ar deranja acest lucru dacã fiecare ºi-ar strânge
resturile ºi le-ar arunca la coºul de gunoi, cã, slavã
Domnului, pe platoul primãriei sunt zeci de pubele cu
volume cuprinse între 10 ºi 1100 de litri.
(continuare în pagina 3)

