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ASOCIAÞIA “EXPLORATORI PENTRU VIITOR”
te invitã duminicã, 3 octombrie, între orele 11:00
ºi 17:00, pe Stadionul Voineºti sã participi la
“Orãºelul Copiilor”
DIN PROGRAM :
jocuri, trasee de orientare ºi concursuri cu obstacole,
exerciþii pentru stimularea creativitãþii, deprinderea
u n o r c u n o º t i n þ e d e p r i m -a
ajutor, teatru de pãpuºi,
atelier de meºteºuguri etc.
Comuna Voineºti va fi gazda
unui eveniment inedit care, suntem
siguri, îi va bucura în egalã mãsurã
atât pe copii, cât ºi pe pãrinþi:
ORÃªELUL COPIILOR!
Asociaþia “Exploratori pentru
viitor” ºi Primãria Voineºti îºi propun
sã ofere copiilor o zi de neuitat în
atmosfera unui oraº în miniaturã în
care vizitatorii vor face cunoºtinþã cu
principalele instituþii ale unui oraº, vor
afla cu ce se ocupã fiecare dintre
acestea ºi cum le pot fi de folos.
Copiii vor avea ocazia sã se
joace, sã înveþe într-un mod plãcut
lucruri utile (cunoºtinþe generale,
sãnãtate, educaºie, antidrog etc.),
sã cunoascã alþi copii ºi sã se bucure
de surprizele pregãtite de organizatori.
Asociaþia „Exploratori pentru
viitor” este o organizaþie care se
adreseazã copiilor cu vârste cuprinse
între 11 ºi 15 ani. Exploratorii (copii

care fac parte dintr-un club al organizaþiei) au orientãri spre cunoaºterea
ºi ocrotirea mediului înconjurãtor, îºi
dezvoltã talentele ºi capacitãþile în
spirit altruist, învaþã sã ia decizii ºi sã
se descurce în situaþii dificile, învaþã
sã-ºi ajute familia ºi îºi dezvoltã
trãsãturile de caracter: cinstea,
respectul, curajul, ordinea,
puncualitatea.
De asemenea, exploratorii
participã la drumeþii, excursii ºi tabere,
ocazii în care aceºtia exerseazã
cunoºtinþele acumulate la club sau
învaþã lucruri noi.
Sora geamãnã a Asociaþiei
“Exploratori pentru viitor” este
organizaþia “Licurici”, care urmãreºte
aceleaºi scopuri, doar cã se
adreseazã unui segment de vârstã mai
mic, ºi anume copiii între 7 ºi 11 ani.
Specificul organizaþiei Licuricilor este
cã se ocupã nu doar de copii, ci ºi de

pãrinþi ºi de relaþiile de familie. Astfel,
scopul principal al organizaþiei
Licuricilor este de a consolida
legãturile de familie, în special relaþia
dintre pãrinþi ºi copii. Sunt
organizate tabere în care participã
întreaga familie (sau cel puþin copilul
însoþit de un pãrinte), seminare pentru
pãrinþi, diverse activitãþi în care pãrinþii
ºi copiii sunt puºi în situaþia de a
conlucra.
Vã aºteptãm pe 3 octombrie
2010, începând cu ora 11:00, la
ORÃªELUL COPIILOR, unde veþi
avea ocazia nu doar sã vã bucuraþi de
o zi frumoasã, ci chiar sã vã înscrieþi
într-un club de Exploratori sau Licurici.
Locaþia desfãºurãrii acestui
eveniment este Stadionul Voineºti.

Fulger Dan,
Rep
prezentant teritorial
Asociatia ,,Exp
ploratori pentru viitor”
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Cabinet medical pentru locuitorii
din Manga ºi Mânjina
Veste bunã pentru locuitorii satelor Manga
ºi Mânjina! Începând cu data de 01 octombrie
2010, la Manga va funcþiona Cabinetul Medical
Individual Dr. Motoiu Mihaela.
Locaþia CMI - fosta ªcoalã generalã din
satul Manga.
Programul de lucru - marþea ºi joia, între
orele 12:00 -1
15:00.
Dat fiind faptul cã distanþa dintre satele
Manga ºi Izvoarele este de aproximativ 5 km,
considerãm cã înfiinþarea acestui cabinet medical
este beneficã, eliminând astfel eforturile fizice ºi
materiale pentru deplasarea bolnavilor sau
persoanelor vârstnice pânã la cabinetul medical
existent.
Þin sã mulþumesc pe aceastã cale doamnei
doctor (ºi consilier local PSD) Motoiu Mihaela

pentru înþelegerea de care a dat dovadã venind în
sprijinul cetãþenilor celor douã sate.
Mulþumesc de asemenea tuturor consilierilor locali pentru sprijinul acordat în alocarea spaþiului necesar înfiinþãrii acestui cabinet.

primar,
Sandu Gabriel Dãnuþ

PRIMÃRIA A ÎNCHIRIAT UN MICROBUZ
PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR
Datoritã noilor structuri
organizatorice din Ministerul
Educaþiei, ªcoala Manga a fost
desfiinþatã, considerându-se cã
numãrul mic de elevi nu justificã
cheltuielile cu personalul ºi
întreþinerea.
În atare condiþii, am fost
puºi în situaþia de a gãsi o soluþie
privind transportul elevilor de la
ºcoala desfiinþatã la unitatea de
învãþãmânt unde au fost repartizati.
De asemenea, am primit
solicitãri din partea mai multor
pãrinþi din satul Onceºti pentru
rezolvarea problemei legate de
transportul elevilor claselor V-VIII
de la ªcoala Onceºti la ªcoala
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Brãtuleºti.
Astfel, începând cu 21
septembrie 2010, la solicitarea
conducerii ªcolii Voineºti, cu
sprijinul Primãriei ºi cu acordul
Consiliului Local, problema a fost
rezolvatã. Elevii vor fi transportaþi
cu un microbuz închiriat.
Traseele º i p rogramul
Pentru copiii din satul Onceºti:
Ora 7:30 plecare de la str. Valea
lui Bar - Cismea - Emil Ilinca Stadion - ªcoala Brãtuleºti
Ora 14:00 - Retur
Pentru copii din satul Manga:
Ora 13:30 plecare din punctul

Mãnescu Marian - Manga Mânjina - ªcoala Suduleni
Ora 17:00 - Retur
Precizãm faptul cã acest
microbuz este destinat NUMAI
transportului de elevi, drept
pentru care rugãm ca ceilalþi
cetãþeni sã nu insiste pentru
cãlãtoria cu acest mijloc de
transport.
Sperãm cã aceastã
mãsura luatã în sprijinul elevilor
sã rezolve atât problema legatã
de distanþa de parcurs, cât ºi de
siguranþa copiilor dumneavoastrã.

vicep
primar,
Po
opa Claudiu
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Paza bunã trece primejdia rea
Încep acest material prin
a vã prezenta un rezultat pozitiv
pe care l-a înregistrat Poliþia
Comunalã Voineºti. În noaptea
de 19/20.06.2010, o persoanã
necunoscutã a pãtruns în incinta
ªcolii Generale Izvoare, de unde
a sustras mai multe bunuri, în
valoare de 3.500 de lei. La puþin
timp dupã sãvârºirea faptei, în
urma activitãþilor desfãºurate, a
fost identificat autorul, iar o parte
din bunurile sustrase au fost
recuperate. Autorul
faptei este din
localitate. Acesta,
pe fondul consumului de alcool, a
pãtruns în ºcoalã ºi
a sustras bunurile.
Împotriva autorului
s-a întocmit dosar
penal, fiind trimis în
judecatã.
În ultima
perioadã s-au
înregistrat o serie
de aspecte negative prin sãvârºirea
de furturi, datorate,
în mare parte, lipsei unor mãsuri
de asigurare a bunurilor. În
noaptea de 14/15.08.2010, ne-a
fost sesizat faptul cã persoane
necunoscute au sustras un autoturism ce aparþinea unui locuitor
al comunei. Din primele verificãri
s-a stabilit cã proprietarul a lãsat
cheile în autoturism, uºurând
astfel munca hoþilor.
Mã simt obligat sã vã
informez cã fiecãruia dintre noi îi
revine obligaþia de a-ºi asigura
casele, bunurile ºi valorile
împotriva oricãror acþiuni ilicite,
care lezeazã dreptul de proprietate, existenþa materialã a

acestora, precum ºi protecþia
persoanelor împotriva oricãror
acte ostile, care le pot periclita
viaþa, integritatea fizicã sau
sãnãtatea, aºa cum este
prevãzut în Legea 333/2003 .
Art.16 din Legea
333/2003 menþioneazã cã
persoanele fizice sau juridice
care deþin cu orice titlu terenuri
agricole îºi pot organiza, în
asociere sau individual, paza de
câmp prin una dintre formele

naþionale de cercetare-dezvoltare, societãþile comerciale,
indiferent de natura capitalului
social, precum ºi alte organizaþii
care deþin bunuri ori valori, cu
orice titlu, denumite în prezenta
lege unitãþi, sunt obligate sã
asigure paza acestora.
Persoanele fizice pot
apela pentru protecþia personalã
la serviciile unor societãþi
specializate, în condiþiile legii.
Rãspunderea pentru

prevãzute de lege: prin forþe ºi
mijloace militare sau civile, de
cãtre instituþiile specializate ale
autoritãþii administraþiei publice
sau în regim privat, de cãtre
proprietarii sau deþinãtorii
obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum ºi de cãtre
societãþile specializate de pazã
ºi protecþie.
De asemenea, la art. 2
alin. 1 se prevede cã,
“ministerele ºi celelalte organe
de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi locale, regiile
autonome, companiile ºi
societãþile naþionale, instituþiile

luarea mãsurilor de asigurare a
pazei bunurilor ºi valorilor
deþinute cu orice titlu revine
conducãtorilor unitãþilor
prevãzute la art. 2 alin.1, iar
nerespectarea acestor prevederi
se sancþioneazã cu amendã de
la 2000-5000 lei”.
Pentru eventualele sfaturi
vis-à-vis de mãsurile de
siguranþã împotriva efracþiei vã
stau la dispoziþie.

ªefful Poliþiei Comunale Voineººti,
insp
pecto
or de poliþie
Uþã Nico
olae Gabriel
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În sfârºit, vin investitorii!

FABRICÃ DE SUCURI
NATURALE LA VOINEªTI
De la preluarea mandatului de primar, mi-am dorit sã ajut
la realizarea unei investiþii majore
pe teritoriul comunei noastre,
investiþie care sã vizeze valorificarea producþiei de fructe, mere
în special, ºtiut fiind cã cea mai
mare parte a populaþiei din zona
noastrã, dar ºi din Argeº, îºi
câºtigã existenþa din plantaþiile
de pomi fructiferi.
La nivelul celor douã
judeþe, sunt peste 8000 de
hectare de plantaþii de mãr,
care asigurã o producþie anualã
de peste 200.000 de tone de
mere.
Comuna Voineºti este
epicentrul plantaþiilor de mãr, iar
Staþiunea de Cercetare ºi
Producþie Pomicolã ºi-a adus o
importantã contribuþie la dezvoltarea patrimoniului pomicol din
România.
Cea mai mare problema
cu care ne confruntãm este
legatã de valorificarea producþiei
de fructe. Analizând aceastã
situaþie, având cunoºtinþã cã pe
piaþa din Europa se cere suc
concentrat ºi ºtiind cã vã doriþi sã
puteþi valorifica la nivel superior
producþia de mere tot timpul
anului, am cãutat un investitor
împreunã cu care sã realizãm
acest obiectiv. ªi am fãcut un
pas foarte important!
În ºedinta Consiliului
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Local din data de 08.09.2010, cu
unanimitate de voturi, s-a aprobat concesionarea unei suprafeþe
de teren de circa patru hectare în
islazul Muret, pentru realizarea
investiþiei “Fabricã de producere
sucuri concentrate de fructe din
plantaþiile Bazinului Pomicol
Voineºti ºi din fructe de pãdure,
cu o capacitate de prelucrare de
500 de tone/zi, precum ºi depozit
cu atmosferã controlatã, cu o
capacitate de depozitare de 5000
de tone/an - mere industrializabile”.
În aceeaºi ºedinþã de
Consiliu Local a fost aprobat ºi
“Studiul de oportunitate” pentru
realizarea investiþiei, precum ºi
caietul de sarcini. În data de
27.10.2010, la sediul Primãriei
Voineºti, va avea loc licitaþia
pentru concesionarea suprafeþei
de patru hectare de teren, nece-

sarã pentru realizarea investiþiei.
În caietul de sarcini,
existã o clauzã care stipuleazã
cã firma câºtigãtoare are
obligaþia ca, în termen de 12 luni
de la momentul semnãrii contractului de concesionare, sã realizeze investiþia.
Valoarea proiectului ce se
preconizeazã a fi realizat este de
aproximativ 16 milioane de euro.
Sperãm ca totul sãse
deruleze conform graficului
nostru, iar sfârºitul anului 2011
sã aducã revigorarea comunei
noastre, o revigorare pe care o
aºteptãm de 20 de ani. Aºa sã
ne ajute Dumnezeu!

Sandu Gabriel Dãnuþ,
primarul dumneavo
oastrã
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SFATURI PENTRU PREVENIREA
FURTURILOR DE ANIMALE
ªI PÃSÃRI
z În timpul nopþii, asiguraþi cu
sisteme de închidere (lacãte,
zãvoare) uºile grajdurilor sau
anexelor gospodãreºti unde þineþi
animalele ºi pãsãrile
z Pe cât posibil, în timpul nopþii,
asiguraþi iluminatul zonelor unde
sunt animalele, dar nu uitati unul
sau doi câini de pazã vã pot scuti
de multe neplãceri

z Animalele lãsate nesupravegheate pe pãºuni, islazuri sau
pe marginea drumului constituie
o pradã uºoarã pentru hoþi. Nu le
creaþi aceastã posibilitate!
z Nu amplasaþi grajdurile sau
adãposturile de animale la
distanþã mare de locuinþã sau în
locuri izolate, fãrã sã asiguraþi
paza acestora

z Când plecaþi de acasã, rugaþi
vecinii sau rudele apropiate sã
vã supravegheze locuinþa.
Procedaþi la fel ºi dumneavoastrã
când aceºtia sunt plecaþi
z Veniþi în sprijinul organelor de
poliþie cu date privitoare la
persoane care sãvârºesc fapte
de naturã penalã sau contravenþionalã.

Crotalierea porcilor, condiþie esenþialã
pentru obþinerea despãgubirilor
Încep prin a vã aduce la cunoºtinþã cã în
aceastã perioadã se identificã prin crotalie auricularã
toate porcinele din gospodãria populaþiei, cele
achiziþionate ºi neidentificate ºi purceii proveniþi din
fãtãrile din propriile dumneavoastrã gospodãrii. Este
o acþiune de maximã importanþã întrucât atunci când ar
evolua un focar de boalã (spre exemplu, pesta porcinã)
care impune sacrificarea în masã a animalelor ºi
recuperarea pagubei, proprietarii sunt despãgubiþi de
cãtre stat doar pentru porcinele identificate prin crotaliere.
Altfel nu existã despãgubire, sã fiu bine înþeles.
De asemenea, este o activitate ce se susþine de
cãtre statul român, pe dumneavoastrã, proprietarii, nu
vã costã nimic. În plus, este o acþiune obligatorie prin
lege pentru toþi proprietarii de porcine. Þin sã specific cã
am avut ºi multe refuzuri, atitudini contradictorii, gospodari care nu înþeleg obligativitatea activitãþii veterinare
asupra animalelor. Voi spune doar atât: toþi proprietarii
de animale care continuã sã manifeste împotrivire la
acþiunile sanitar-veterinare vor fi traºi la rãspundere
contravenþionalã. Trebuie sã ºtiþi cã s-au schimbat
normele de aplicare. Fãrã excepþie, vom recurge la
aceste metode de tragere la rãspundere. Trebuie sã
înþelegem cu toþii cã atâta timp cât creºtem animale în
gospodãria proprie, chiar dacã ele sunt proprietatea
noastrã, suntem obligaþi sã respectãm legea sanitarveterinarã în vigoare în România, precum ºi toate
programele guvernamentale de apãrare a sãnãtãþii

animalelor ºi a protejãrii oamenilor ºi mediului. Deci,
unde-i lege nu-i tocmealã. Este vorba pânã la urmã de
hrana noastrã, fraþilor! Nu este normal sã ne hrãnim cu
produse de la animale cât mai sãnãtoase ºi astfel ºi noi
sã avem o bunãstare de sãnãtate? Sã dãm dovadã de
înþelepciune ºi sã nu ne mai opunem, pentru cã aºa
vrem noi sau pentru cã “sunt animalele mele ºi fac ce
vreau cu ele”, cum spunea cineva cu ceva timp în urmã.

Dr. Mandroiiu Nicolae,
CMV Voiineºtii
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“Eu m i-a
a m i ma
a gina
a t î ntotdea
a una
a P a ra
a disul s ub f orma
a u nei b iblioteci, a lte
a t,
persoa
a ne c onsiderã c ã a r f i o g rãdinã, a lþii º i-ll p ot î nchipui c a u n p a la
eu l -a
a m i ma
a gina
a t î ntotdea
a una
a c a o b ibliotecã º i a ici m ã a fla
a m e u...”
Jorge L uis B orges
Biblionet este un
program derulat pe o
perioadã de cinci ani, care le
va facilita românilor accesul
gratuit la informaþie, prin
dezvoltarea unui sistem de
biblioteci publice moderne.
Prin cursurile de
formare ºi tehnologia
furnizatã, Biblionet va ajuta
bibliotecile sã asigure servicii
în comunitãþile locale sub
forma unui partene-riat între
IREX, Asociaþia Naþionalã a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR),
autoritãþile locale ºi naþionale ºi
bibliotecile din þarã.
Ajunsã la vârsta de 90 de
ani, Biblioteca “Vasile Florescu”
din Voineºti nu este încã o locaþie
cunoscutã, un centru de referinþã
cum ar trebui sã fie.
O parte a locuitorilor
comunei noastre a auzit de existenþa
ei, dar fãrã sã îi treacã pragul, iar ce
este mai grav - sunt locuitori care nu
au auzit de existenþa bibliotecii
noastre.
De aceea considerãm cã
trebuie sã ieºim din anonimat ºi vã
invitãm sã ne vizitaþi în fiecare zi,
de luni pânã vineri, între orele
8:00-16:00, în incinta Centrului
Cultural –Administrativ Voineºti
(intrarea în sala de festivitãþi - la
etaj).
Dotarea este una dintre cele
mai moderne, iar numãrul ºi
varietatea volumelor, pe mãsurã.
Accesul este liber pentru toþi
locuitorii comunei Voineºti, indiferent
de vârstã, iar obþinerea de informaþii
atât în sistem tradiþional cât ºi în
sistem electronic este gratuitã.

pagina 6

Începând cu data de
28.07.2010, cititorii noºtri au acces
gratuit la Internet, deoarece biblioteca a fost dotatã cu patru calculatoare conectate la reþea, cãºti, webcam-uri, un scanner ºi o imprimantã,
precum ºi cu un video-proiector.
Sistemul de operare pentru
PC-uri este Windows Vista, fiecare
calculator beneficiind de cel mai nou
program creat de Microsoft, numit
Windows Steady State, cu ajutorul
cãruia se poate gestiona mai bine ºi
mai uºor activitatea utilizatorilor.
Biblioteca din Voineºti se
numãrã printre cele 20 de biblioteci
din judeþul Dâmboviþa care au fost
dotate cu CIP finanþat de Fundaþia
“Bill &Melinda Gates”.
Prin dotare cu echipamente
IT, activitatea CIP-lui este orientatã
spre iniþierea membrilor comunitãþii
în utilizarea tehnologiilor moderne.
Acest tip de servicii realizate cu
rapiditate ºi eficienþã prin internet
sunt o adevãratã binefacere pentru
persoanele cãrora le sunt inaccesibile din diverse cauze: distanþã,
costuri, lipsã de timp.
Deschiderea oficialã a

CIP-ului (calculatoare cu
internet pentru public) va
avea loc la sfârºitul lunii
octombrie.
Introducerea în era
informaticii, noul pe care îl
oferã acum biblioteca,
sperãm cã va creºte
frecvenþa în acest “labirint al
ºtiinþei, informãrii ºi
cunoaºterii”. Setea de informare a atins niveluri fãrã
precedent iar biblioteca are
rolul de a organiza informaþia
pe care o deþine ºi de a o
face accesibilã unui numãr cât mai
mare de utilizatori. Biblioteca ºi
bibliotecarul îºi unesc forþele, la
modul responsabil, determinant,
spre a oferi cititorului servicii de
informare în concordanþã cu nevoile
acestuia, cu tradiþia ºi cu valorile
noastre perene.
Biblioteca a devenit un
centru informaþional complex,
furnizor de servicii moderne, resursã
fundamentalã pentru comunitate.
În speranþa cã am reuºit sã
vã stârnesc interesul de a pãtrunde
în aceastã oazã de liniºte, am sã
comentez citatul marelui scriitor
francez.
J.L.Borges considerã
biblioteca un paradis fiindcã are
posibilitatea sã întâlneascã gândirea
umanitãþii ºi ce poate fi mai frumos
decât sã te îmbogãþeºti spiritual din
lumina altora.
Nu trebuie decât sã profitãm
de aceastã imensã comoarã, sã
învãþãm sã preþuim.
Bibliotecar,
Belbe Florentina
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Atenþie c ând v ã e xpirã a ctele
de i dentitate! R iscaþi a mendã!
Intrarea în legalitate în ceea
ce priveºte domiciliul, identitatea
sau actele de stare civilã ar trebui
sã reprezinte un subiect de interes
maxim pentru fiecare cetãþean. Am
constatat cu o deosebitã mulþumire
cã cetãþenii comunei noastre,
precum ºi cei din celelalte localitãþi
arondate Serviciului Local de
Evidenþa Persoanei Voineºti, sunt
oameni oneºti ºi cu simþul
responsabilitãþii. Astfel, numãrul
celor care se prezintã zilnic la
ghiºeul nostru a crescut simþitor.
Dacã la începutul activitãþii
Serviciului se prezentau în medie
4-6 persoane zilnic, acum s-a ajuns
la 10 solicitãri. Într-un articol anterior
vã aduceam la cunoºtinþã
sancþiunile de care sunteþi pasibili
dacã nu acordaþi atenþie sporitã
termenelor de valabilitate ºi pãstrãrii
în bune condiþii a actelor
dumneavoastrã de identitate. ªtiu
cã în aceastã perioadã locuitorii
comunei noastre sunt preocupaþi de
recoltarea ºi valorificarea merelor,
dar rugãmintea mea sincerã este sã
verificaþi cu atenþie termenele de
valabilitate a cãrþilor de identitate
sau a buletinelor. Dacã observaþi cã

acestea sunt expirate sau se
apropie termenul de încheiere a
valabilitãþii, fãceþi-vã timp ºi treceþi
pragul serviciului nostru. Trebuie sã
aveþi în vedere faptul cã legile în
vigoare ne permit sã solicitãm un
nou act de identitate cu 180 de zile
înainte de expirarea celui vechi.
Sancþiunile pentru expirare ar trebui
aplicate când actul de identitate
vechi mai are 15 zile de valabilitate.
Cu toate acestea, Serviciul Public
Local de Evidenþa Persoanei
Voineºti, cu concursul domnului
primar Sandu Gabriel, care a dat
dovadã de înþelegere ºi respect faþã
de locuitorii pe care îi deserveºte, a
stabilit ca sancþiunile sã fie puse în
aplicare la 30 de zile dupã expirarea
actelor de identitate. Astfel, de la 30
de zile ºi pânã la 90 de zile de la
expirarea actelor de identitate veþi
primi sancþiune maximã. Pentru
pierdere, furt sau deteriorare veþi
primi o amendã în cuantum de
jumãtate din valoarea sancþiunii
prevãzute de lege, dacã achitaþi
aceastã sumã pe loc, la casieria
Primãriei Voineºti.

ing. insp
pector Ionuþ Alin Pavelescu

Consiliul Director al Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor din Târgoviºte face
cunoscut tuturor pensionarilor, de orice categorie, din comuna Voineºti ºi din localitãþile
învecinate cã a deschis o filialã, conform
statutului de funcþionare, în satul Voineºti,
la locuinþa domnului inginer Safta Ion
(vis-à-vis de ªcoala generalã).
Mãsura este luatã în sprijinul
pensionarilor care au nevoie de împrumuturi
bãneºti cu dobânzi foarte rezonabile, pe o
perioadã de timp stabilitã în contract
(3- 6-9-12 luni).
Valoarea împrumutului se acordã în

În perioada 21.08 - 21.09.2010,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate 10 acte ºi fapte de
stare civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. David Ion ºi Drãgoi Claudia
2. Nãbârjoiu Constantin Claudiu
ºi Dumitra Raluca
3. Vârlan Constantin Sorin
ºi Radu Andreea
4. Chiºavu Ionuþ Bogdan
ºi Titi Elena Cerasela
5. Cârstian Victor ºi Oprica Maria

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1.
2.
3.
4.
5.

Grigorescu Elena
Iordan Elena
Neagoe Ion
Pleºer Carol
Roºu Eugenia

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!

funcþie de fondul de cotizaþie depus la data
cererii.
Membrii înscriºi pot beneficia ºi de
ajutor de deces, în funcþie de vechimea în
CARP.
Fondul de cotizaþii poate fi retras la
cerere sau cu ocazia decesului.
Pentru a lua cunoºtinþã de condiþiile ce
trebuie îndeplinite ºi orice alte informaþii,
vã rugãm sã vã adresaþi delegatului sus
menþionat la urmãtoarele numere de
telefon: 0723-593061 sau 0245-679267.
Ion Mihai,
Preºed
dintele Consiliului Director
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Dupã ani ºi... ani
Pentru cei care n-au mai
trecut pragul Cãminului Cultural
Gemenea-Brãtuleºti de multã
vreme, le fac cunoscut faptul cã
acesta a prins din nou viaþã.
Printr-o investiþie nu
foarte costisitoare, la initiativa
Executivului Primãriei Voineºti ºi
cu sprijinul Consiliului Local,
acest obiectiv important pentru
viata culturalã a satelor Brãtuleºti
ºi Onceºti si nu numai a început
sã “respire” din nou.
Oamenii mai în vârstã
spun cã nu au mai fost fãcute
reparaþii la acest cãmin de 20-30
de ani. Evidenþele contabile ale
ultimilor 10 ani dovedesc însa
altceva...
Cei care au intrat în acest
cãmin pânã în primãvara anului
în curs ºtiu exact care era
realitatea ºi mã pot contrazice
dacã este cazul...
Pentru cei care nu cunosc
situaþia o sã fac o prezentare în
doar câteva cuvinte, seci dar
expresive: uºi rupte, ferestre
fãrã geamuri, praf, igrasie,
crãpãturi ºi infiltraþii de apã,
pardosealã mozaicatã cu
denivelãri ºi gropi, lambriul
zgâriat, ondulat de umezealã ºi

pagina 8

ros de ºoareci, bucãtãria dãrãpãnatã, nefinisatã, cu duºumeaua
ºubredã, instalaþia electricã fãrã
becuri sau prize, tabloul electricun ghem imens de fire ºi firiºoare
din toate culorile curcubeului,
sobele crãpate, scara scenei
tocitã ºi abrupta, iar cortina
“ºuviþatã” de trecerea vremii ºi a
petrecãreþilor.
În ce constã schimbarea:
a fost reparat acoperiºul pentru a
nu mai permite infiltrarea apei
pluviale, au fost înlocuite absolut
toate uºile ºi ferestrele cu unele
noi, moderne, din pvc cu geam
termopan, a fost înlãturat
lambriul ºi s-au
refãcut glafurile uºilor
ºi ferestrelor. În sala
mare, tavanul a fost
îndreptat, consolidat
cu plasã specialã ºi
gletuit, pereþii reparaþi ºi totul
zugrãvit cu vopsea
lavabilã albã, de
calitate. Au fost
desfiinþate sobele de
lângã scenã,
deoarece nu mai

erau funcþionale, iar locul rãmas
liber a fost folosit pentru construirea unor scãri noi din beton,
placate cu gresie. Scena reparata ºi lustruitã. În bucãtãrie
ºi în cealaltã camera de
depozitare au fost turnate ºape
din beton armat, au fost placate
cu gresie ºi faianþã ºi au fost
construite tavane noi din rigips.
A fost refãcutã faþada dinspre
drum, iar balconul a fost zugrãvit.
Odatã cu igienizarea
interioarã a fost efectuatã ºi o
igienizare completã a curþii, totul
cãpãtând o altã faþã.
Lucrãrile au fost stopate
datoritã lipsei fondurilor, dar
atunci când bugetul ne va
permite cu siguranþã vom
continua cu reabilitarea acestui
obiectiv care sperãm sã redevinã
unul de referinþã pentru Valea
Dâmboviþei.
Pânã atunci cãminul vã
stã la dispoziþie pentru organizarea
oricãrui eveniment important din
viaþa dumneavoastrã.

vicep
primar,
Po
opa Claudiu

