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Consiliul Judeþean Dâmboviþa
doreºte desfiinþarea Spitalului
Voineºti
În ºedinþa Consiliului
Judeþean Dâmboviþa din data de
29.10.2010, consilierii judeþeni PDL
ºi PNL au votat pentru adoptarea
urmãtorului proiect de hotãrâre:
Art. 1. Se aprobã iniþierea
procedurii în vederea emiterii
Hotãrârii Guvernului privind
desfiinþarea Spitalului Municipal
Târgoviºte, Spitalului de Psihiatrie
Cronici Gura Ocniþei, Centrului de
Sãnãtate Voineºti, Centrului de
Recuperare Neuromotorie Copii
Gura Ocniþei ºi Sanatoriului TBC
Moroeni ºi înfiinþarea acestora ca
Secþii externe ale Spitalului
Judeþean de Urgenþã Dâmboviþa.
Art. 2 Se deleagã atributul
iniþierii procedurii de emitere a
Hotãrârii de Guvern preºedintelui
Consiliului Judeþean Dâmboviþa.
Se motiveazã acest lucru
prin faptul cã va creºte calitatea
actului medical. Cel puþin aºa se

spune. Mã întreb cum poate creºte
calitatea actului medical atât timp
cât Centrul de Sãnãtate se desfiinþeazã ºi se reînfiinþeazã ca secþie
exterioarã a Spitalului Judeþean
Dâmboviþa?
Un spital desfiinþat îºi pierde
personalitatea juridicã, pierde
anumite servicii (contabilitate, spãlãtorie, bucãtãrie, aprovizionare), îºi
pierde identitatea trecând în
subordinea cuiva aflat la 30 de km

depãrtare de Voineºti.
Nu voi accepta niciodatã
acest lucru. Deja am patru procese
pe rolul instanþelor de judecatã:
douã la Curtea de Apel Ploieºti,
pârât fiind Guvernul României, ºi
douã la Tribunalul Dâmboviþa, pârât
fiind Consiliul Judeþean Dâmboviþa.
În titlul acestui articol am
afirmat cã se doreºte desfiinþarea
fiindcã, la o emisiune transmisã pe
postul de televiziune Columna, la
care am participat împreunã cu o
reprezentantã a Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, spre finalul dialogului,
aceasta a recunoscut cã este posibil
ca spitalele sã-ºi schimbe
destinaþia.
Mã întreb ºi vã întreb: Oare,
sãnãtatea noastrã trebuie sã aibe
culoare politicã?

Cu deosebiit respect,
priimarul dumneavoastrã,
Sandu Gabriiel Dãnuþ
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Senatorul Adrian Þuþuianu se opune
desfiinþãrii Centrului de Sãnãtate Voineºti
Descentralizarea din Sãnãtate
pune pe jar autoritãþile dâmboviþene.
ªi asta pentru cã principalul „actor” în
toatã afacerea asta, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa –
Florin Popescu, a înþeles sã punã în
practicã tot acest demers pe temeiul
unor considerente ce þin mai mult de
interese ºi clientelã de partid, decât de
nevoile reale în privinþa asistenþei
medicale pentru locuitorii judeþului.
În fapt, printr-o Hotãrâre a
Guvernului Boc, cinci unitãþi
spitaliceºti din judeþul Dâmboviþa au
fost trecute de-a valma în administrarea Consiliului Judeþean: 1. Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte;
2. Sanatoriul TBC Moroieni;
3. Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura
Ocniþei; 4. Centrul de Recuperare
Neuromotorie Copii Gura Ocniþei ºi
5. Centrul de Sãnãtate Voineºti.
Ulterior acestei hotãrâri, a fost
adoptatã o alta de cãtre Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, care, prin votul
consilierilor PD-L, a hotãrât
desfiinþarea ultimelor patru unitãþi
spitaliceºti de mai sus ºi
transformarea lor în secþii externe ale
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte.
Decizii inacceptabile ºi aspru
criticate de cãtre liderii PSD
Dâmboviþa, care, prin vocea senatorului Adrian Þuþuianu, acuzã modul
neprofesionist ºi lipsit de argumente în
care Florin Popescu a înþeles sã
dirijeze aceastã descentralizare:
„Consiliul Judeþean, prin preºedintele
Florin Popescu, doreºte preluarea
managementului spitalelor din judeþul
Dâmboviþa. În primul rând, eu nu
reuºesc sã vãd raþiunea preluãrii unor
unitãþi care sunt de interes naþional –
ºi mã refer aici la Spitalul de
Neuropsihiatrie de la Gura Ocniþei sau
la Spitalul de la Moroieni, care
deservesc locuitori din toatã þara, 80%
din pacienþii de la aceste spitale
avându-ºi domiciliul în alte unitãþi
administrativ-teritoriale. Apoi, în mod
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greºit s-a preluat Centrul de Sãnãtate
de la Voineºti, pentru cã acesta face
parte din domeniul public al unitãþii
administrativ-teritoriale care se
cheamã comuna Voineºti. În mod
greºit el a fost trecut ca fiind de interes
judeþean ºi pus în subordinea
Consiliului Judeþean. Este motivul
pentru care am convenit cu primarul
comunei Voineºti sã atacãm hotãrârea
de guvern la instanþa de contencios
administrativ. Interesul se pare cã este
unul de naturã imobili-arã ºi în al
doilea rând priveºte faptul cã acest
spital a fost atât de bine gestionat,
încât nu are nici un leu datorie la
bugetul statului”, declarã liderul socialdemocrat.
ªi, ca totul sã devinã ºi mai
controversat, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a organizat o dezbatere pe
tema descentralizãrii spitalelor, în
cadrul cãreia Florin Popescu a
prezentat douã studii – unul întocmit
de cãtre Societatea Academicã
Românã (SAR) ºi unul de cãtre firma
austriacã VAMED. Cele douã analize
plãtite din bani publici fãrã ca în
prealabil plenul CJ sã le fi aprobat,
n-au fãcut decât sã teoretizeze inutil
ºi ineficient pe marginea reorganizãrii
unitãþilor spitaliceºti. Cât despre soluþii
propuse – nimic concret. Motiv
suficient pentru Adrian Þuþuianu sã
penalizeze lipsa de viziune ºi modul

haotic în care procedeazã Florin
Popescu. „La dezbatere, s-a dovedit
din nou cã dl Florin Popescu utilizeazã
banul public dupã propriile interese.
Era firesc, era normal ca în Consiliul
Judeþean sã se ia decizia de a angaja
pe Sorin Ioniþã ºi pe cealaltã firmã
VAMED sã efectueze un studiu. De
aceea, eu îi cer public sã ne spunã
câþi bani au costat cele douã studii.
Studiul SAR n-a spus mare lucru, nu
ne-a dat nici o soluþie, iar pe celãlalt –
al firmei VAMED – nici nu l-am vãzut.
Într-o logicã normalã, ar fi trebuit sã
avem Hotãrâre de Consiliu Judeþean
prin care sã se aprobe contractarea
acestor servicii cu alocarea financiarã
corespunzãtoare. Ar fi trebuit sã avem
douã rapoarte puse pe masã ºi abia
apoi sã discutãm despre reorganizarea spitalelor (...) Articolul 172 din
Legea Sãnãtãþii defineºte ce
înseamnã spital de urgenþã, spital
regional, spital local, secþie de
specialitate etc. Formula propusã de
CJD este contrarã dispoziþiilor
Articolului 172 din lege. Am sesizat
deja, în calitate de parlamentar,
Ministerul Sãnãtãþii pentru a nu acorda
avizul în vederea comasãrii acestor
spitale. Voi sesiza ºi primul ministru cu
privire la acest aspect. Nu în ultimul
rând, vom ataca în contencios
administrativ ultima Hotãrâre de
Consiliu Judeþean prin care s-a
hotãrât comasarea ºi vom ataca la
instanþa de contencios administrativ
eventuala hotãrâre de guvern care ar
comasa aceste spitale în formula
propusã astãzi”.
Concluzia îi aparþine tot
parlamentarului social-democrat: „Nu
vom fi niciodatã de acord cu unificarea
tuturor spitalelor din judeþ ºi crearea
unui mega centru de sãnãtate. De ce
doreºte Florin Popescu aceastã mega
structurã? Din raþiuni de centralizare ºi
control în tot ceea ce miºcã, în ceea
ce priveºte managementul ºi resursele
instituþiilor spitaliceºti”.
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ATENÞIE SE… AMENDEAZÃ!
În acest numãr al Gazetei,
pun în discuþie un subiect care a fost
ºi este tratat în bãtaie de joc de
cãtre mulþi cetãþeni ai comunei
noastre. Este vorba despre pomii ºi
copacii aflaþi în imediata apropiere a
liniilor electrice aeriene.
Trecând zilnic prin toate
satele comunei, am observat un
lucru deranjant, care este un real
pericol pentru siguranþa ºi sãnãtatea
dumneavostrã. În goana dupã averi,
dupã îmbogãþire rapidã, unii cetãþeni
ºi-au extins proprietãþile pe domeniul
public, acaparând câþiva metri
pãtraþi de teren, dar ºi stâlpii ce
susþin liniile electrice aeriene.
Bineînþeles cã, pe aceste “cuceriri”
au plantat ºi pomi ca peste câþiva
ani sã ridice timid din umeri, zicând
“nu ºtiu, aºa am moºtenit de la
pãrinþi…”. Este de înþeles cã, în
viitor, ºi vecinii acestora îºi vor alinia
gardurile dupã noile limite, cã doar
nu-s mai fraieri…
Conform Legii Energiei
Electrice nr. 13/2007, art 46 lit b,
“se interzice persoanelor fizice sau
juridice sã efectueze sãpãturi de
orice fel sau sã înfiinþeze plantaþii în
zona de siguranþã a reþelelor de
distribuþie”, iar în conformitate cu
art. 46, lit. f din aceeaºi lege,
“se interzice persoanelor fizice sau
juridice sã limiteze sau sã
îngrãdeascã prin execuþia de
împrejmuire, prin construcþii sau prin
orice alt mod, accesul la instalaþii al

operatorului de
distribuþie”.
Aºadar, înainte
de toate, liniile electrice
aeriene trebuie lãsate
libere ºi nu încâlcite în
ramurile pomilor sau
arborilor crescuti sau
plantaþi sub acestea.
Vã aduc la
cunoºtinþã faptul cã
aveti obligaþia de a
toaleta copacii ºi
arborii în cauzã, pentru
a evita producerea
unor evenimente nedorite. ªtim cu
toþii cã, în cazul în care ramurile
copacilor umezi intrã în contact
direct cu liniile electrice, poate
apãrea pericolul electrocutãrii.
Deci, dumneavoastrã,
proprietarii de terenuri din
apropierea liniilor electrice, sunteþi
cei mai în mãsurã sã acþionaþi
pentru a evita aceste pericole.
ªtiu cã unii veþi spune: ,,sã
vinã cei de la Electrica sã cureþe
ramurile care ating firele de curent,
cã e treaba lor...”
Cunoscând simþul proprietãþii românului ºi implicit al
voineºteanului, vã pot spune cu
siguranþã cã acest lucru nu se poate
întâmpla, fiindcã, în momentul în
care un operator al societãþii
amintite va îndrãzni sã taie vreo
ramurã ce prezintã pericol,
proprietarul terenului “va lua foc”,
iscând un scandal de
proporþii, cã doar cum
sã-ºi permitã cineva
sã taie craca aia care
fãcea nu ºtiu câte lãzi
de mere…
Deci, fac apel la
bunãvoinþa dumneavoastrã ca acum, în
perioada de iarnã,
când pomii ºi copacii
sunt în perioada de
repaus vegetativ, sã
toaletaþi toate acele

ramuri care intrã sau tind sã intre în
contact cu liniile electrice.
Ce poate face pentru
dumneavoastra Primãria Voineºti: În
cazul în care arborii în cauzã se aflã
în apropierea liniilor de înaltã
tensiune sau în situaþii mai dificile,
putem lua legãtura cu o firmã de
specialitate în vederea executãrii
acestor lucrãri. Pentru celelalte
cazuri, la solicitãrile dumneavoastrã,
vom lua legãtura cu reprezentanþii
Electrica SA, în vederea întreruperii
curentului electric pe toatã perioada
executãrii operaþiunilor respective.
Precizez cã, prin adresa nr.
4194/05.10.2010, Electrica SA ne
înºtiinþezã cu privire la o iminentã
acþiune de constatare ºi sancþionare
a proprietarilor de terenuri care nu
respectã mãsurile prevãzute de
legea 13/2007. Vã aduc la
cunoºtinþã acest lucru, ºtiind cã
“Gazeta de Voineºti” ajunge în
fiecare gospodãrie.
Dupã cum probabil aþi
observat, nu se face rabat de la
mãsurile de sancþionare care aduc
bani la buget, astfel cã se vor
organiza cu siguranþã controalele
amintite, iar atunci scuzele nu vor
avea niciun ecou, drept pentru care
vã rog insistent sã intraþi în legalitate
pentru a evita orice neplãcere.

Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu
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Senatorul Adrian Þuþuianu a adus merele
de Voineºti în Parlamentul României
Demers inedit în forul
legislativ. La iniþiativa socialdemocratului Adrian Þuþuianu,
senator ales pe Colegiul I din care
face parte ºi Valea Dâmboviþei, mai
mulþi membri ai Asociaþiei
Pomicultorilor Dâmboviþeni, în frunte
cu ing. Ion Oprea, au hotãrât sã facã
ceva concret pentru a atrage atenþia
asupra potenþialului pomicol imens
pe care-l oferã Valea Dâmboviþei,
dar ºi asupra problemelor din ce în
ce mai numeroase cu care se
confruntã pomicultorii. Aºa cã au
organizat în holul Senatului o
expoziþie cu cele mai frumoase

soiuri de mere ºi sucuri 100%
naturale.
Demersul a fost unul de
succes printre senatorii care, în
drum spre ºedinþa de plen, s-au
oprit la standul expoziþional minunaþi
nevoie mare de frumuseþea ºi
aromele fructelor expuse. De la
Mircea Diaconu la Sergiu
Nicolaescu, de la Mircea Geoanã la
Cristian Þopescu, parlamentarii s-au
oprit sã cumpere pentru familie,
colegi, preteni câteva kilograme de
Golden, Ionatan sau Generos. În
acelaºi timp, fiecare ales a primit

câte un pliant în care erau expuse
problemele cu care se confruntã
sectorul pomicol, lãsând în urmã
promisiunea cã doleanþele pomicultorilor vor fi atent analizate în
cãutarea unor soluþii urgente de
rezolvare.
Totodatã, iniþiatorul acestei
acþiuni, senatorul Adrian Þuþuianu,
s-a adresat, printr-o interpelare,
ministrului Agriculturii, Valeriu
Tabãrã, solicitându-i adoptarea unor
mãsuri stringente care sã salveze
munca de o viaþã a oamenilor de pe
Valea Dâmboviþei.

Interpelare adresatã domnului Valeriu Tabãrã,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
Domnule Ministru,
Readuc în atenþia dumneavoastrã o problemã
esenþialã pentru locuitorii judeþului Dâmboviþa ºi anume
situaþia dificilã a sectorului pomicol din judeþ, problemã
care poate fi generalizatã la nivelul întregii þãri ºi care
necesitã adoptarea de urgenþã a unor mãsuri pentru
salvarea acestui segment vital pentru agricultura
româneascã.
La iniþiativa câtorva cultivatori pomicoli din
colegiul „Valea Dâmboviþei” pe care am fost ales senator
ºi urmare a numeroaselor întâlniri cu persoanele de
acolo am organizat astãzi un stand expoziþional cu
fructe din zona respectivã. Expoziþia se doreºte a fi un
semnal de alarmã care sã atragã atenþia asupra
potenþialului imens pe care zona pomicolã dâmboviþeanã îl are de oferit. Acest potenþial impune însã
luarea unor mãsuri fãrã de care performanþele Staþiunii
de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomiculturã (SCDP)
Voineºti ºi ale tuturor staþiunilor de cercetare pomicolã
din þarã vor deveni istorie. Vã rezum câteva din aceste
direcþii de implementat:
z Reconversia plantaþiilor pomicole. Din cauza
gradului ridicat de îmbãtrânire a plantaþiilor ºi a numãru-
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lui din ce în ce
mai ridicat de
abandonuri ale
livezilor, se
impune accelerarea demersurilor
la Bruxelles pentru
un program comunitar de reconversie a plantaþiilor
pomicole, similar
celui din sectorul
vitivinicol, care
poate reprezenta o oportunitate pentru creºterea
competitivitãþii acestui sector la nivel comunitar;
z Credite pentru agriculturã (pomiculturã).
Înfiinþarea unui hectar cu pomi necesitã un cost cuprins
între 10-50 de mii de euro, sumã la care se adaugã
banii pentru întreþinere în primii trei ani de la plantare.
În aceastã privinþã, o mãsurã de sprijin ar fi aceea ca
C.E.C. sã ofere credite pe termen mediu (5-10 ani)
cu 3-5 ani de graþie ºi dobândã micã;

continuare în pagina 6
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STAÞIUNEA POMICOLÃ VOINEªTI,
LA 60 DE ANI
Între gloria trecutului ºi
mediocritatea prezentului, Staþiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomiculturã Voineºti trebuie sã
rãmânã ceea ce a fost mai bine de
jumãtate de veac: o unitate-elitã de
cercetare ºtiinþificã în pomicultura
româneascã, cu personalitate
juridicã, cu sprijin material ºi moral
din partea statului pentru derularea
ºi finalizarea obiectivelor propuse.
Înfiinþatã la 1 ianuarie 1950,
la iniþiativa noastrã ºi prin strãdania
unor personalitãþi de prim rang în
domeniu (T. Bordeianu, N.
Constantinescu, N. ªtefan, C. Ioniþã
º.a.), Staþiunea Voineºti întrunea, în
viziunea acestora, toate criteriile de
favorabilitate, Valea Dâmboviþei fiind
zona cea mai bunã din þarã pentru
cultura mãrului, denumind-o chiar
„Mica viitoare Californie a
României”.
Activitatea de dezvoltarecercetare desfãºuratã pe parcursul
celor ºase decenii reprezintã astãzi
chintesenþa a trei generaþii de
cercetãtori, care au trãit, au lucrat ºi
au creat soiuri ºi tehnologii noi, cu
titlu de pionerat pentru pomicultura
româneascã, de multe ori în condiþii
vitrege ºi cu resurse materiale
minime.
Principalele realizãri ale
Staþiunii Voineºti, recunoscute pe
plan naþional ºi internaþional, se
referã la crearea soiurilor de mãr cu
rezistenþã geneticã la principalele
boli foliare (rapãn ºi fãinare), cu
calitãþi comerciale superioare ºi
adaptabilitate pentru condiþiile
culturale din þara noastrã.
Din acest punct de vedere,
Staþiunea Voineºti deþine în prezent
trei mari valori naþionale care nu pot
fi distruse, înstrãinate sau ignorate:
Fondul naþional de germoplasmã la
specia Malus; colecþia naþionalã de
mãr, cuprinzând peste 870 de soiuri

autohtone ºi
din sortimentul
mondial; ºi
soiuri de mãr
creaþii proprii,
în numãr de
11, din care
nouã soiuri
create între anii
1985-2010, cu
imunitate de
câmp sau grad
ridicat de
rezistenþã la
atacul de
rapãn, soiuri
obþinute parcurgându-se toate
etapele necesare, prin hibridãri
interspecifice repetate ºi nu prin
alte metode aleatori.
Soiurile de mãr cu rezistenþã
geneticã la principalii agenþi
patogeni ºi valoare comercialã
ridicatã, create de colectivul de
cercetare al Staþiunii Voineºti ºi
înmulþite pentru extindere în culturã,
sunt urmãtoarele: PIONIER
(omologat în anul 1985): VOINEA
(1985); GENEROS (1985); CIPRIAN
(1998); LUCA (2006); POMONA,
CHINDIA ºi DYSCOPRIM (omologat
în anul 2008) ºi soiul DACIAN
(omologat în anul 2010).
Valorificarea acestor soiuri
noi prin extinderea lor în culturã la
nivel naþional situeazã România în
rândul þãrilor avansate din acest
punct de vedere, deþinãtoarea unui
patrimoniu pomicol valoros, premisã
pentru trecerea la pomicultura
ecologicã, cu reducere semnificativã
a costurilor totale de producþie ºi a
nivelului de poluare în sol ºi plantã.
Dacã ne referim doar la unul
din aceste soiuri, ultimul omolgat,
DACIAN – mãr prin excelenþã de
iarnã, cu calitãþi gustative
remarcabile, cu imunitate de câmp
la atacul de rapãn (liber de atac),

cunoaºterea, promovarea ºi
înmulþirea lui în culturã ar presupune
o schimbare majorã în sortimentul
soiurilor de tip Golden, atât de
solicitate pe piaþa internã dar ºi la
export.
Pe aceastã bazã de
extindere în culturã a soiurilor noi ºi
valorificarea materialului hibrid
obþinut din polenizãrile anuale
efectuate, Staþiunea Voineºti a
deþinut de-a lungul anilor o bunã
colaborare internaþionalã cu
organisme europene din þãri cu
pomiculturã avansatã.
În condiþiile în care, în ultimii
ani, cercetarea ºtiinþificã
româneascã se confruntã cu grave
probleme de finanþare ºi patrimoniu,
Staþiunea Voineºti, aceastã „insulã”
de realizãri concrete ºi remarcabile,
cu potenþial biologic deosebit de
valorificare pe plan naþional ºi
internaþional, trebuie sprijinitã ºi
încurajatã, trebuie pãstratã ca atare,
altfel cei ce gândesc ºi acþioneazã
astãzi cu rea voinþã sau nepãsare
trebuie sã rãspundã judecãþii
generaþiilor viitoare.

Dr. Ing. GAB
BRIELA UNCHEAªU
Dr. Ing. ALB
BERTINA ªERB
BOIU
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POVESTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
Deºi avem o ºcoalã în
construcþie, nici mãcar cu 150 de
copii, ne strãduim din rãsputeri sã
rãmânem în topul celor mai bune
unitaþi din judeþ.
Cum? Prin rezultatele
obþinute la învãþãturã ºi la evaluãrile
naþionale, dar ºi prin activit[þiile
extraºcolare. Acestea din urmã nu
se noteazã în cataloage, dar au o
importanþã deosebitã în formarea
personalitãþii copilului.
De exemplu, în luna
octombrie au avut loc alegerile
pentru preºedintele consiliului
elevilor din fiecare ºcoalã.
Candidaturile au fost
înregistrate electronic, pe o platformã creatã special: www.edu.ro
Pentru prima datã, s-a putut
vedea în ce ºcoli din România
funcþioneazã cu adevãrat
CONSILIUL ELEVILOR.
În ªcoala Voineºti au fost
înregistraþi cinci „candidaþi la
preºedinþie”:

1. Bucura Cosmina – cls a V-a
2. Predescu Eliza – cls a V-a
3. ªerban Cristian – cls a VI-a
4. Zmãrãndescu Sabrina – cls a VII-a
5. Moraru Alin - cls a VII-a
Câºtigãtoare au fost douã
fete: Bucura Cosmina, pentru funcþia
de preºedinte ºi Zmãrãndescu
Sabrina, pentru cea de
vicepreºedinte.
Ele vor continua tradiþia
întemeiatã de alþi preºedinþi, precum
Sandu Bogdan ºi Denis Cotea.
De asemenea, elevii ºcolii
noastre se pregãtesc de sãrbãtori cu
haine noi – uniforme. Ecusonul va fi
prins pe fiecare sacou ºi va fi unic:
un frumos mãr roºu de Voineºti.
În final, adresez o invitaþie
tuturor pãrinþilor, bunicilor ºi mai ales
copiilor.
Sub îndemnul „STOP
VIOLENÞEI TV”, în sãptãmâna
22-28 noiembrie 2010, în cadrul
Sãptãmânii Globale a Educaþiei, va

fi organizatã „Sãptãmâna Familiei,
ºapte zile fãrã TV”.
Acþiunea se desfãºoarã cu
sprijinul Ministerului Educaþiei. În
aceastã perioadã se pot organiza
activitãþi comune, pãrinþi – copii,
pentru a le oferi acestora din urmã
alternative de petrecere a timpului
liber, vizite la muzee, ieºiri în
parcuri, în aer liber, drumeþii.
Acþiunile trebuie desfãºurate dupã
orele de curs.
În acest scop au fost
semnate parteneriate cu numeroase
muzee care vor acorda intrare
gratuitã elevilor în ziua de 25 noiembrie 2010.
Detalii pe: www.zibo.ro ºi pe
Facebook (Grupul STOP violenþei
TV)
Vã urez sãnãtate ºi o viaþã
liniºtitã, fãrã violenþã.

Prof. Elena Pãd
dure

Interpelare adresatã domnului Valeriu Tabãrã,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
continuare din pagina 4
z Depozite de fructe. În zonele consacrate
de culturã a pomilor fructiferi se impune construirea
unor depozite cu atmosferã controlatã. Producãtorii
nu deþin fonduri pentru a construi ei aceste depozite,
dar sunt amatori sã închirieze astfel de spaþii. Dupã
modelul —— se poate construi un depozit care sã fie
ulterior închiriat producãtorilor. Aceste spaþii ar duce
la crearea unor —— mari de fructe care ar intra mai
uºor în lanþurile de magazine;
z Mãsuri pe fonduri europene pentru achiziþia
de utilaje agricole. La acest moment, producãtorii din
sectorul pomicol nu pot accesa nici o mãsurã pe
fonduri europene pentru câteva utilaje, proiectele mici
ºi numai pe componenta de utilaje pe mãsura 121
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fiind sortite eºecului. În aceste condiþii, se impune cu
stringenþã distribuirea fondurilor U.E. pe mãsuri care
sã þinã cont de specificul fiecãrui sector ºi alocarea
acestora ºi cãtre producãtorii mici ºi mijlocii.

Domnule ministru,
Având în vedere aspectele prezentate mai
sus, vã întreb dacã aveþi în vedere punerea în
aplicare a acestor mãsuri ºi când se va întâmpla
acest lucru?
Solicit rãspuns scris si verbal.

senator PSD+PC,
Adrian Þuþuianu
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Apel de suflet
Asociaþia “Petru ºi Pavel”
cu sediul în Brãtuleºti are ca scop
principal sprijinirea unor elevi ºi
studenþi cu rezultate foarte bune la
învãþãturã, cu dorinþa de a învãþa,
dar fãrã posibilitãþi materiale. Pânã
acum am acordat 27 de burse a
câte 1.000 lei fiecare, pe baza unor
criterii exigente, pentru 18 elevi
(din care 8 sunt orfani sau cu pãrinþi
divorþaþi) proveniþi din satele
dâmboviþene. De exemplu, Pãduroiu
Claudia (Cândeºti Vale) ºi Barbu
Irina (orfanã, Brãtuleºti) au primit
burse pe timp de trei, respectiv doi
ani.
Asociaþia obþine fonduri din
cotizaþii ºi mici sponsorizãri. De la
înfiinþare (2003) ºi pânã în prezent,
nu am cheltuit nici un ban pentru
desfãºurarea activitãþii, totul
efectuându-se pe bazã de
voluntariat, inclusiv contabilitatea,
pe care o þine ec. Mihaela Parnia.
Toate operaþiunile
financiare se fac prin cont bancar,
asigurându-se astfel transparenþa
ºi posibilitatea de control.
Asociaþia este micã dar
valoroasã, dacã ne raportãm la cei
28 de membri, personalitãþi de
valoare ºi prestigiu în domeniul lor,
majoritatea de origine
dâmboviþeanã: patru profesori
universitari, un fost secretar de stat,
un general doctor (r), doi directori

generali, trei directori de companii,
medici, profesori, ingineri etc.
14 membri ai asociaþiei
sunt fii ai comunei noastre: profesor
Georghe Bâlcan, conf. dr. chirurg
Dan Mândrilã, Nicuþã Mândrilã, ing.
Mircea Oancea, ing. Vasile
Pavelescu, Ionel Pãdure, primar
Gabriel Dãnuþ Sandu, ing.
Dumitrescu Simion, prof. pictor
Gheorghe Simion, conf. dr. Nicolae
Simion, conf. dr. Teodor Simion ,
ing. Teofil Simion, col. dr. Ion Stoian,
ing. Hariton Tãtãranu.
Rugãm pe toþi consãtenii
noºtri care au posibilitãþi materiale ºi
suflete mari sã vinã alãturi de noi,
cu rudele ºi prietenii.
Contribuþia dumneavoastrã
constituie un gest de solidaritate
pentru un scop nobil.
Donaþiile se pot face în
contul A sociaþiei „ Petru º i P avel”,
deschis l a B anca C omercialã
Românã d in T ârgoviºte:
RO77RNCB0128045410350001
sau l a s ecretariatul ª colii
Generale Voineºti.
Vã mulþumim pentru sprijin.

Conf. dr. Nicolae Simion,
Preºed
dinte al Comitetului Director

În perioada 21.10 - 19.11. 2010,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate 13 acte ºi fapte de
stare civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Nicolae Robert-Nicolae ºi Pavel
Nicoleta
2. Duþã Rãzvan-Ion ºi Glonþu
Alexandra-Cristina
3. Stroe Nicuºor ºi Iordache
Mihaela
4. Angheloiu Petricã-Irinel ºi
Zaharia Anamaria-Alexandra
5. Bâldeº Petricã ºi Tiþa Mariana

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Blaga Cojocaru
Rafira
2. Mihãilã Gheorghe
3. Tudor Maria
4. Sanda Rodica
5. Bucur Dumitru
6. Enãchescu Ion
7. Gogiu Floarea
8. Stanciu Alexandru

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!

RECENSÃMÂNTUL GENERAL AGRICOL
DECEMBRIE 2010 – IANUARIE 2011
Recensãmântul general agricol este o acþiune
de interes naþional care se desfãºoarã în perioada 2
decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011. Aceastã cercetare
statisticã are ca obiectiv culegerea datelor referitoare la:
suprafeþe ºi utilizarea terenurilor agricole, efective de
animale, plantaþii viticole ºi pomicole, utilaje ºi maºini
agricole, irigaþii, persoane care desfãºoarã activitãþi
agricole, metode de producþie agricolã, dezvoltare ruralã.
Prin rezultatele recensãmântului se va mãsura
potenþialul agricol al þãrii ºi se va asigura punerea în

practicã a programelor de dezvoltare a agriculturii ºi a
satului românesc.Deþinãtorii de exploataþii agricole
individuale, reprezentanþii societãþilor comerciale sau
asociaþiilor agricole, precum ºi alþi utilizatori de suprafeþe
agricole sau deþinãtori de animale, trebuie, conform legii,
sã ofere recenzorilor date corecte ºi complete.
Toate datele din formularul de recensãmânt sunt
confidenþiale, iar informaþiile vor fi folosite numai în scopuri
statistice.
www.recensamantagricol2010.ro
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REVELION 2011
Primãria Voineºti organizeazã la Centrul
Cultural Voineºti “Revelion 2011”.
Sunteti invitaþi sã petreceþi momente deosebite,
la trecerea dintre ani, într-u
un cadru festiv, alãturi de prieteni ºi apropiaþi. Un meniu deosebit vã va fi servit de
cãtre o echipã de ospãtari profesioniºti, iar atmosfera
va fi întreþinutã de orchestra condusã de Nae
Cãlugãrescu. Nu va lipsi nici focul de artificii de la
cumpãna dintre ani.
Preþul este 250 lei pentru o familie (douã persoane) sau 125 lei de persoanã.
Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, telefon
0723 260 702, pânã în data de 15 decembrie 2010. Cei
interesaþi sunt rugaþi sã se înscrie pânã la data limitã,

ulterioarele solicitãri nemaiputând fi onorate de organizatori.
Vã aºteptãm pentru a pãºi împreunã în anul
2011, cu speranþa cã va fi un an mai bun pentru noi
toþi…

Contract important
pentru pomicultorii comunei noastre
Drag
gii meii,
În „Gazeta de Voineºti” din luna
septembrie, sub titlul „În sfârºit, vin
investitorii”, vã spuneam cã în ºedinþa
Consiliului local din data de 8.09.2010,
s-a aprobat concesionarea suprafeþei
de 40.029 mp teren pentru realizarea
investiþiei ,,Fabricã de producere a
sucului concentrat de mere din bazinul
pomicol Voineºti ºi din fructe de
pãdure, cu o capacitate de prelucrare
de 500 t/zi ºi un depozit frigorific cu
climã controlatã cu o capacitate de
depozitare de 5000 t/an”.
În data de 27.10.2010, la
sediul Primãriei Voineºti a avut loc
licitaþia pentru concesionarea
suprafeþei de patru hectare de teren
necesar realizãrii investiþiei. Terenul a
fost identificat în extravilanul comunei
Voineºti, punctul Islaz-Muret, cu nr.
cadastral 70190, cu urmãtoarele
vecinãtãþi: N-Vâlcea, 362.56m; S-TAP,
206.87m; E-TAP, 123.01m; V-DE
229.63m.
La licitaþie au participat trei
firme, iar dupã verificarea actelor ºi
evaluarea ofertelor, Comisia de
licitaþie a declarat câºtigãtoare
societatea STYLE COM-TUR-3 SRL.
În ziua de 19.11.2010, la
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sediul Primãriei Voineºti, a fost
semnat Contractul de concesiune nr.
12 998, între Consiliul Local Voineºti
reprezentat de Sandu Gabriel Danuþ
având funcþia de primar, în calitate de
concedent pe de o parte, ºi firma
câºtigãtoare reprezentatã de ing.
Dumitru Ilinescu având funcþia de
administrator, în calitate de
concesionar.
Obiectivul contractului de
concesiune este exploatarea unui
teren în suprafaþã de 40029 mp
situat în comuna Voineºti.
Concedentul ºi-a asumat
obligaþia de a realiza investiþia
sus-amintitã.
Durata concesiunii este de 49
ani, începând de la data de
19.11.2010, cu posibilitatea de prelungire cu 10 ani, în conformitate cu
prevederile legale.
Redevenþa anuala este de
3.236 de euro, plãtitã anual în lei,
conform cursului valutar comunicat de
B.N.R.
Concedentul are dreptul sã
inspecteze bunurile concesionate
verificând obligaþiile asumate de
concesionar.
Concesionarul are obligaþia sã
finalizeze construcþiile care fac obiectul

investiþiei în termen de 12 luni de la
data obþinerii autorizaþiei de
construcþie, dar nu mai târziu de
01.01.2012, conform Legii 50/1991, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Purtând o serie de discuþii cu
viitorul investitor, acesta m-a asigurat
cã intenþioneazã sã încheie parteneriate public-private cu marii producãtori
de fructe din comuna noastrã, prin
care el se obligã, contra producþiei de
mere de anul viitor, sã ofere începând
cu primãvara anului 2011 pesticidele,
insecticidele, fungicidele ºi banii
necesari pentru întreþinerea plantaþiilor
pomicole.
În acest sens, s-a purtat deja
o discuþie ºi cu conducerea S.C.D.P.
Voineºti.
Sperãm ca cea mai mare
investiþie a ultimilor 20 de ani, realizatã
pe teritoriul comunei noastre, sã prindã
cât mai repede contur, iar înfãptuirea ei
sã fie balonul de oxigen pe care îl
aºteptãm toþi pomicultorii Vãii
Dâmboviþei.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Sandu Gabriiel Dãnuþ,
priimarul dumneavoastrã

