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Mergem mai departe
Dragii mei,
Am pãºit în 2011 aºa
cum ne stã bine, nouã,
voineºtenilor, cu încredere, cu
speranþa cã vom reuºi sã
depãºim toate obstacolele
care se vor ivi din cauza crizei
economice care, iatã, zvâcneºte cumplit ºi anul acesta.
Am încercat, de când
mã aflu în fruntea Primãriei,
sã aduc un suflu nou ideii de
administraþie, comunicãrii cu
cetãþeanul, dãruirii, implicãrii
în treburile comunitãþii.
Am dovedit, sper, cã
sunt un slujitor al dumneavoastrã. Nu mi-am dorit
aceastã funcþie pentru a-mi
satisface orgoliul personal sau
interesele. Am vrut sã vã arãt,
dumneavoastrã, celor care
m-aþi ales, cã se poate trãi
mai bine, cã relaþiile dintre
Primãrie ºi oameni pot fi mult
mai trainice, bazate pe
încredere, prietenie, transparenþã. În mãsura posibilitãþilor, cu mult efort, am rezolvat o mulþime de probleme.
Am pus în practicã
proiecte care au schimbat în
bine înfãþiºarea localitãþii, care
au adus un plus de nou în

viaþa noastrã de zi cu zi.
Reprezint un partid
care nu deþine frâiele puterii,
dar, cu toate astea, m-am
zbãtut pentru comuna noastrã.
Am pledat pentru bunãstarea
noastrã. Am arãtat cã
Voineºtiul nu trebuie uitat de
guvern ºi de mai marii judeþului.
Suntem o aºezare cu
istorie, cu tradiþie, recunoscutã
pânã dincolo de fruntariile þãrii
pentru îndeletnicirea noastrã
de bazã, pomicultura, pentru
spiritul nostru gospodãresc.
Eu, împreunã cu întreaga echipã a Primãriei, împreunã cu consilierii locali, cu
dumneavoastrã, trebuie sã
arãtãm în continuare cã ne
meritãm emblema “Frumosului

de Voineºti”.
Nici anul 2011 nu va fi
lipsit de greutãþi, de opreliºti,
de lipsuri, de tensiuni. Dar, vã
garantez cã le vom depãºi pe
toate. Ne vom concentra
atenþia, eforturile pentru a þine
cât de cât departe de comunitatea noastrã adierile otrãvite
ale crizei economice.
Mã voi bate pentru
Voineºti! Voi aduce proiecte
noi care sã contribuie la dezvoltarea socio-economicã a
localitãþii noastre. Voineºtiul
meritã mai mult! Fiþi alãturi de
mine, ca ºi pânã acum, ºi vom
izbândi!

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
Sandu Gabriel Dãnuþ
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SEMNE BUNE ANUL ARE
Încet-încet, Cãminul
Cultural Gemenea-Brãtulesti, unul
dintre cele mai mari aºezãminte de
acest fel de pe Valea Dâmboviþei,
va redeveni ceea ce a fost
odinioarã: un centru important în
viaþa comunitãþii noastre ºi în
acelaºi timp un reper cultural
pentru judeþ.
În numãrul 18 al “Gazetei
de Voineºti” prezentam ca pe o
mare realizare pentru satele
Brãtuleºti ºi Onceºti începerea
lucrãrilor de reabilitare ºi
modernizare a cãminului cultural.
Dupã ce am finalizat interiorul, am
continuat cu exteriorul. Astfel, în
partea din spate, în locul barãcii
sub care fierbeau sarmalele atunci
când se organizau nunþi sau
botezuri, a fost construitã o
copertinã solidã, din beton armat,
cu acoperiº nou, plus o masã de
lucru placatã cu faianþã, pentru a
înlesni activitãþile de bucãtãrie.
La începutul lunii ianuarie,
au fost contactate câteva firme de
specialitate în vederea achiziþionãrii de mobilier, precum ºi
veselã.
Totodatã, a fost renovat
grupul sanitar, care, dintr-o anexã
dãrãpãnatã ºi insalubrã, unde
trebuia sã intri cu mare atenþie, a
devenit o toaletã curatã, cu gresie

ºi faianþã, cu uºi moderne din pvc,
acoperiº nou ºi iluminat corespunzãtor. Lucrarile de modernizare
vor fi incheiate in data de
15 februarie.
ªtiu cã cei cârcotaºi vor
spune cã în fiecare lunã scriem în
ziar despre orice cui bãtut la acest
cãmin cultural. Am fãcut aceste
precizãri, dat fiind cã suntem la
început de an ºi este bine ca cei
care vor sã organizeze evenimente deosebite în familie –
nuntã, botez, cununie – sã ºtie cã
nu mai este nevoie sã batã la uºile
restaurantelor din Târgoviºte sau

din alte localitãþi ale judeþului,
pentru cã vor gãsi acasã, la
Gemenea-Brãtuleºti, aceleaºi
condiþii.
Cãminul Cultural
Gemenea-Brãtuleºti dispune de 40
de mese, 350 de scaune, veselã
completã, suficientã pentru 350 de
persoane.
Vin cu o veste bunã ºi
pentru locuitorii satelor Izvoarele,
Suduleni, Mânjina ºi Lunca: anul
acesta vom demara lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare a
Caminului Cultural Suduleni, care
este în momentul de faþã o patã
neagrã pe obrazul comunei
noastre.
Sperãm sã avem ºi sprijinul dumneavoastrã, fiindcã aceste
obiective sunt realizate cu bani de
la bugetul local, iar achitarea la
timp a taxelor ºi impozitelor va
duce la strângerea sumelor
necesare ducerii la bun sfârºit a
investiþiilor propuse.

Cu deosebitã consid
deraþie,
viceprimar Popa Claud
diu
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Centrul civic al comunei
va fi modernizat
Încã de la preluarea mandatului de primar,
mi-am propus ca, în fiecare an, sã materializez cel
puþin un proiect care sã ducã la înfrumuseþarea
localitãþii noastre.
Cu bucurie, vã anunþ cã, în prima jumãtate
a anului 2011, centrul civic al comunei Voineºti va
fi modernizat. Imediat ce vremea ne va permite,
vom demara lucrãrile pentru realizarea acestui
proiect, respectiv:
z Construire trotuar pietonal din pavele tip
“biscuiþi”, cu bordura aferentã, pe o distanþã de 620
de ml ºi o suprafaþã de 1000 de mp;
z Iluminat pietonal cu stâlpi din 25 în 25 de metri,
pe fiecare stâlp fiind amplasate câte douã luminatoare, pe o distanþã de 620 de ml;
z Pe aceeaºi distanþã ºanþurile vor fi dalate, iar
podurile ºi podeþele vor fi refãcute
Investiþia va costa aproximativ 150.000 de
lei ºi va fi suportatã în întregime din bugetul local,
adicã din taxele ºi impozitele încasate.
Vã promit cã, la începutul verii, comuna

Voineºti va avea un centru civic de talie europeanã.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Primarul dumneavo
oastrã,
Sandu Gabriel Dãnuþ

Poveºti despre noi ºi Voi(neºti)
A fost odatã ca niciodatã...
Aºa începe orice poveste cu Feþi
Frumoºi ºi Ilene Cosânzene, cu
personaje fabuloase, reprezentând
binele ºi rãul, cu zmei, împãraþi ºi
miracole. Da, da... Miracole, cãci
aºa poate fi consideratã ºi o elevã
a ºcolii noastre din Voineºti.
Amanda Preda din clasa a
VIII-a. Vã amintiþi? V-am mai
povestit despre ea ºi acum doi ani,
când era în clasa a VI-a ºi a
participat la Olimpiada de Fizicã
“Impuls Perpetuum” - faza naþionalã, ce s-a desfãºurat la Braºov,
în luna august. Atunci, a obþinut

locul al II-lea ºi ne-a umplut
sufletele de mândrie ºi de bucurie.
Acum, Miracolul repetã figura.
Amanda a îngenunchiat pur ºi
simplu reprezentanþii ºcolilor cu
renume din oraºele judeþuliui ºi a
obþinut locul al III-lea la faza
judeþeanã a Olimpiadei de Fizicã,
de aceastã datã la clasa a VIII-a.
Concurenþa a fost foarte puternicã.
Au participat elevi cu experienþã ºi
bine pregãtiþi, de la Ienãchiþã
Vãcãrescu, de la Constantin
Carabella, de la ºcoala Coresi ºi
de la ºcolile din Moreni. Fata
noastrã i-a depãºit pe majoritatea,

gãsind soluþii ingenioase dificilelor
probleme de fizicã. Îi putem spune
bravo, Amanda! De acum înainte,
pânã la vacanþa intersemestrialã,
o aºteaptã o perioadã de pregãtire
intensã. Când toþi copiii se
gândesc la relaxare ºi la plimbãrile
din vacanþã, ea mai are încã un
concurs, ce se va desfãºura între
1 ºi 6 februarie, la Arad ºi pentru
care trebuie sã munceascã enorm.
Noi, toþi profesorii ºi elevii ªcolii
Voineºti, suntem alãturi de aceastã
fatã Miracol ºi îi urãm succes!

Elena Pãd
dure
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Proiecte ºi speranþe pentru comuna
Voineºti în anul 2011
La început de an ºi cu
dorinþa unui an cât mai bogat în
realizãri, Consiliul Local Voineºti
informeazã cetãþenii comunei
noastre despre proiectele pe care
doreºte sã le transpunã de pe
hârtie în realitate, proiecte care
însã nu se vor materializa decât
cu colaborarea ºi cofinanþare din
partea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, având în vedere cã
sumele necesare sunt foarte mari
ºi depãºesc posibilitãþile
Consiliului Local Voineºti.
z Se vor continua lucrãrile de
asfaltare a drumului comunal DC
121, între satele Voineºti ºi Maga,
pe un tronson de 1,3 km, investiþie
la care Consiliul Local Voineºti
participã cu 25% din valoarea
totalã, respectiv 316.450 de lei.
z Au fost depuse la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa proiecte
pentru asfaltarea drumului
comunal DS1190, în satul
Gemenea Brãtuleºti, strada
Iuguleºti, cu o lungime de 946
metri, valoarea fiind de 864.683
lei. Documentaþia a fost depusã la
Consiliul Judeþean Dâmboviþa cu
numãrul de înregistrare
6038/6877/04.06.2009.
z Proiect pentru asfaltarea drumului comunal DC 127, IzvoareleSuduleni, pe o lungime de 1042
metri ºi cu o valoare totalã de

810.963 lei.
z Asfaltarea drumului comunal
DCL 67, strada principalã din satul
Lunca, proiect cu o valoare de
1.153.948 lei, depus la Consiliul
Judeþean cu numãrul de
înregistrare 664/22.01.2010.
z Asfaltarea drumurilor sãteºti din
Voineºti ºi anume: strada Morii,
Bisericii, Moruju, Aldescu, precum
ºi strada învãþãtor Elena Drãghici
ºi învãþãtor Alexandru Georgescu
din satul izvoarele. Proiectul
complex a fost depus în data de
14.01.2010, cu numãr de înregistrare 510 la Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, proiect pe care
Consiliul Local Voineºti doreºte
sã-l implementeze prin Programul
Naþional de Dezvoltare a
Infrastructurii, program derulat prin
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Ministerul Mediului, pentru
realizarea, modernizarea sau
reabilitarea a 10.000 de km de
drumuri judeþene ºi de interes
local.
În afara proiectelor de
infrastructurã a drumurilor,
Consiliul Local Voineºti a depus la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
la Ministerul Mediului, prin
Administraþia Fondului de Mediu,
proiectul vizând “Sistem centralizat
de canalizare în satul Voineºti”, cu
numãr de înregistrare

INFORMARE
Zilele trecute, o echipã Electrica SA a realizat
lucrãri de toaletare a ramurilor pomilor ºi
copacilor de sub liniile electrice aeriene în
satele comunei noastre. Materialul lemnos
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90.346/16.11.2010.
Încã din anul 2008, au fost
întocmite ºi depuse în luna
octombrie, cu numãrul de înregistrare 10.474 ºi 10.475, de cãtre
comuna Voineºti documentaþii în
vederea reabilitãrii ºi modernizãrii
cãminelor culturale din satele
Gemenea-Brãtuleºti - cu o valoare
de 1.824.702 lei ºi Suduleni - cu o
valoare a investiþiei de 737.920 lei,
proiecte pe care dorim sã le
realizãm prin programul de
asociere a Consiliului Judeþean
Dâmboviþa cu consiliile locale, în
vederea realizãrii unor obiective de
interes local.
Ca urmare, anul acesta am
vrea ca, mãcar o parte din aceste
proiecte de mare importanþã
pentru dezvoltarea localitãþii
noastre ºi îmbunãtãþirea vieþii, sã
se transpunã în realitate, lucru pe
care sperãm cã-l vor înþelege ºi
cei de la conducerea forurilor
judeþene, având în vedere cã
Voineºti, ca ºi comunã, doreºte sã
se dezvolte cât mai mult. Avem în
frunte oameni care vor ca
localitatea noastrã sã rãmânã
mereu un etalon pentru Valea
Dâmboviþei.

ins
specttor inttegrare europ
peanã,
inginer Laura Curp
pene

rezultat a rãmas cãzut pe garduri, pe
proprietãþi ºi chiar pe domeniul public. Drept
pentru care vã anunþãm cã fiecare proprietar
de teren sau curte din care au fost toaletaþi
pomii sau copacii are obligaþia se a recupera
acest material lemnos ºi de a elibera cãile
de acces la proprietãþi, cât ºi drumurile publice
afectate.
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Sfinþii Trei Ierarhi
ªirul Sfintelor Sãrbãtori ale
Naºterii Domnului este continuat ºi
în luna ianuarie, începând cu prima
zi, când se prãznuieºte “Tãierea
împrejur cea dupã trup a Domnului”
ºi Sfântul Vasile cel Mare, apoi
“Botezul Domnului” - Boboteaza;
“Soborul Sfântului Ioan Botezãtorul”,
urmând ca pe tot parcursul acestei
luni sã comemorãm amintirea unor
sfinþi sau cuvioºi pe care Biserica
Ortodoxã Românã îi aºeazã la loc
de cinste. Pe lângã cuvioºii
Teodosie cel Mare (11 ianuarie);
Antonio cel Mare (17 ianuarie);
Eftimie cel Mare (20 ianuarie) sau
Maxim Mãrturisitorul (21 ianuarie), la
30 ianuarie sunt prãznuiþi Sfinþii Trei
Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore
Teologul ºi Ioan Gurã de Aur.
Contemporani, dupã cum aratã
datele trecerii lor întru Domnul,
prieteni ºi colegi de studii, Sfinþii Trei
Ierarhi sunt cele trei vârfuri ale
Bisericii Ortodoxe, care au întrecut
cu înãlþimea lor pe mulþi ºi, ca niºte
apostoli, au strãlucit de îndatã în
lume, dupã acea lungã perioadã
cumplitã a persecuþiilor, care a durat
aproape 300 de ani.
Sfântul Vasile cel Mare
s-a nãscut în Cezareea Capadociei,
într-o familie evlavioasã. Pãrinþii i-au
dat o creºtere creºtinã aleasã.
Studiile le începe în familie, cu tatãl
sãu, rectorul Vasile. Învaþã cu cei
mai erudiþi rectori ºi filosofi la
Cezareea Capadociei (al treilea oraº
ca mãrime ºi importanþã din Imperiul
Roman, dupã Roma ºi Alexandria
Egiptului), apoi la Constantinopol,
devenit capitala imperiului ºi, în cele
din urmã, la Atena, unde îl avea
coleg ºi prieten pe Sfântul Grigore
de Nazianz, ca ºi pe viitorul împãrat
Iulian Apostatul (361-363). Aici, la
Atena, cei doi viitori mari ierarhi vor
cunoaºte doar douã drumuri “ºcoala
ºi biserica”. În anul 355, se întoarce
în oraºul natal, având 25 de ani,

primeºte botezul, împarte întreaga
avere la sãraci ºi intrã în monahism.
În singurãtatea mãnãstirii, împreunã
cu prietenul sãu Grigore de Nazianz,
alcãtuiesc o culegere de texte
despre frumuseþea vieþii spirituale,
cu titlul “Filocalia - iubire de frumos”.
În 364, este hirotonit preot, iar în
370 episcop al Cezareei Capadociei.
De numele sãu sunt legate regulile
monahale mari ºi mici, liturghia carei poartã numele, cât ºi primele
aºezãminte sociale care funcþionau
pe lângã bisericã.
Sfântul Grigore de Nazianz,
unul dintre “Pãrinþii Capadocieni”,
s-a nãscut la Arianz, lângã Cetatea
Nazianz, dintr-o familie de aristocraþi. În anul 379, pleacã la
Constantinopol unde, la mica
Bisericã a Învierii, þine cele cinci
cuvântãri teologice în cinstea Sfintei
Treimi, care îi vor aduce mai târziu
numele de “Teologul”. Cuvântãrile îl
dezvãluie ca orator desãvârºit,
profund cunoscãtor al principiilor
retoricii. De aceea, cuvântãrile sale
sunt studiate în ºcolile de retoricã.
Prin acestea, tânãrul episcop a
demonstrat cã în cetate cultura
creºtinã nu este cu nimic mai prejos
de cea clasicã pãgânã. Interesant

de ºtiut cã Sfântul Grigore este
primul autor grec care a publicat o
colecþie de scrisori, el punând
bazele corespondenþei ca mijloc de
comunicare, fixând de altfel
caracteristicile unei scrisori:
concizia, claritatea, graþia ºi
simplitatea.
Sfântul I oan H risostom
sau Ioan Gurã de Aur, mai tânãr ca
ceilalþi doi antiohieni, este considerat
cel mai de seamã reprezentant al
ªcolii din Antiohia, oraº socotit
“Podoaba Orientului”, încã din timpul
lui Alexandru cel Mare. Tatãl sãu a
deþinut înalta funcþie militarã de
magister militum orientis. Sfântul
Ioan este cel care fixeazã în
canoane precise taina cea mai
presus de fire ºi înþelegere care se
sãvârºeºte de fiecare datã în cadrul
Sfintei Leturghii când Hristos se
jertfeºte în mod real. De remarcat
pentru noi, românii, faptul cã în 399,
la îndemnul Sfântului Teotim,
episcopul de Tomis, va trimite
misionari în Scithia Minor
(Dobrogea) pentru sciþii nomazi de
la Dunãre. Datoritã talentului sãu
oratoric, a fost distins cu titlul
“Învãþãtor ºi sacerdot universal”, iar
pentru mãreþia ºi splendoarea
cuvântului sãu i s-a dat numele de
Hrisostom, adicã Gurã de Aur.
Sãrbãtoarea de pe 30
ianuarie reprezintã o formã
superioarã de jertfã adusã de cãtre
om lui Dumnezeu, alãturi de
ofrandele eforturilor sale fizice,
morale ºi spirituale pe care trebuie
sã le înfãþiºeze mereu înaintea
Domnului.
Cu prilejul acestor Sãrbãtori,
doresc enoriaºilor de la parohia
Izvoare, cât ºi locuitorilor comunei
Voineºti multã sãnãtate, întãrire în
credinþã ºi multe realizãri în anul
2011.

Preot-p
paroh Ned
delea Alexand
dru
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D’ale gemenenilor...
“Ge
ene
eroziitate
ea este
e virtute
ea celor tarii”
(Garabe
et Ibrãiile
eanu)
Evenimentele din viaþa
noastrã au un ritm foarte alert,
problemele personale ne ocupã
aproape tot timpul. De multe ori
privim de sub carapacea noastrã,
doar cu coada ochiului, spre
fenomenele ce se petrec în jurul
nostru, iar dacã nu ne încântã
ceea ce vedem preferãm sã ne
reorientãm privirea fãrã a dori sã
schimbãm ceva. Am uitat ce
înseamnã respectul, dragostea,
solidaritatea, prietenia; locul
acestora a fost ocupat de invidie,
indiferenþã, egoism, ipocrizie. Ne
place sã credem cã suntem “buni”,
ambiþioºi, capabili de sentimente
nobile, dar în realitate aceste
trãsãturi de caracter sunt pe cale
de dispariþie.
Ne este foarte uºor sã
criticãm pãrerile, reacþiile, acþiunile
altora, dar suntem de multe ori
incapabili de iniþiative, de solidaritate, de capacitate de a emite idei
ºi de a le promova.
Trãim într-o lume în care
totul se clatinã ºi ne mulþumim sã
ne uitãm la ceea ce se intâmplã
fãrã a încerca sã modificãm ceva,
aºteptãm pe cel de lângã noi sã
reacþioneze ca sã putem avea ºi
noi o reacþie. Ne este teamã sã
întreprindem ceva, sã devenim
personaje ale schimbãrii în bine,
preferãm sã spunem: “Nu pot eu,
singur sã schimb lumea...”, dar
pierdem din vedere faptul cã
fiecare dintre noi face parte din
ceea ce se cheamã “lume” ºi cã
numai puterea exemplului poate
sã ne ajute sã schimbãm “lumea”.
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Elevii ªcolii Gemenea au
încercat, dupã puterile lor, sã arate
cã se pot face lucruri frumoase ºi
demne de apreciere organizând, în
data de 18 decembrie 2010, o
activitate caritabilã.
Ideea prezentãrii unui
spectacol, având ca scop
strângerea de fonduri pentru copiii
isteþi care au nevoie de sprijin, a
fost declanºatã de una dintre
temele ce urmau a fi supuse
discuþiei în cadrul Consiliului
elevilor. Din cauza faptului cã
timpul nu ne permitea sã
desfãºurãm atât un spectacol
caritabil cât ºi un spectacol cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã, s-a
decis organizarea unei singure
activitãþi cu dublu scop- serbarea
pomului de Crãciun ºi strângere
de fonduri.
Elevii claselor I-VIII au
muncit din greu dat fiind faptul cã
trebuia sã facã faþã atât repetiþiilor
cât ºi activitãþilor ºcolare destul de
solicitante. Au venit cu idei
îndrãzneþe, au învãþat poezii,
cântece, au jucat diverse piese de
teatru (rememorând prin acestea
mari actori ai teatrului românesc),
au fãcut afiºe pentru a populariza
activitatea, au împãrþit invitaþii, au
cãutat un slogan care sã
sensibilizeze sufletele oamenilor ºi
în acelaºi timp sã-i determine sã
reacþioneze în vederea atingerii
scopului propus, au confecþionat
obiecte care au fost oferite ca
“mãrturii” celor care au binevoit sã
facã un gest nobil, lãsând o micã
parte din avutul lor în urnele

amplasate în salã. O parte dintre
spectatori au ºtiut sã aprecieze
munca depusã de copii dat fiind
faptul cã s-a strâns o sumã
rezonabilã. Cu banii adunaþi au
fost cumpãrate diverse obiecte
(geci, fulare, ghiozdane, fesuri,
caiete, cãrþi, stilouri, creioane,
pulovere) ºi dãruite unor elevi din
ºcoalã.
Pentru cã Moº Crãciun
trebuia sã-ºi facã ºi el apariþia ºi
trebuia sã împartã daruri tuturor
copiilor s-au strâns bani pentru
acestea din sponsorizãri. S-au
gãsit oameni de suflet care au
binevoit sã ofere diferite sume de
bani pentru a putea vedea
zâmbete pe feþele copiilor.
Meritã sã le mulþumim ºi
sã-i reamintim:
- Cofetãria ºi patiseria
IEPURAªUL din Câmpulung
Muscel, judeþul Argeº
- POMPE AGRO SRL
- SC CLAU-ROMI FOREST SRL
- SC FANGHI COM SRL
- AF ION V ION
- PRIMÃRIA VOINEªTI
Activitatea s-a bucurat de
succes. Mulþumim pentru
deschiderea sufleteascã de care
aþi dat dovadã ºi sperãm sã ne fiþi
alãturi ºi în cadrul activitãþilor
viitoare!

prof. înv. primar Georgiana
Margalina
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BILANÞ

Poliþia Voineºti
La nivelul Poliþiei
Comunale Voineºti, au fost
înregistrate ºi soluþionate 153
de reclamaþii simple, majoritatea
reprezentând sesizari prin care
se solicita sprijin în vederea
aplanãrii unor stãri conflictuale.
De asemenea, au fost
înregistrate 244 de sesizãri ce
au avut caracter penal,
efectuându-se cercetãri de cãtre
poliþiºti, care au propus apoi
soluþiile legale prin Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Târgoviºte.
Au fost organizate ºi
desfãºurate 89 de acþiuni pentru
prevenirea faptelor antisociale,
a furturilor, a faptelor cu violenþã,
precum ºi a încãlcãrii normelor
de circulaþie pe drumurile
publice.
Au fost aplicate 1.315 de
sancþiuni contravenþionale, în
valoare totalã de 324.441 de lei.
Poliþiºtii din subunitatea
noastrã au intervenit ºi pentru
soluþionarea a 137 de solicitãri
telefonice, 107 dintre acestea
fiind efectuate la Serviciul
Naþional de Urgenþã 112, chiar
dacã multe dintre aceste apeluri
nu se încadrau în grupa celor de
urgenþã.
Este bine de reþinut cã
acest serviciu a fost creeat strict
pentru preluarea ºi soluþionarea
unor apeluri de urgenþã, nu
pentru orice fel de problemã cu
care ne confruntãm. În acest
sens, pentru sesizarea
telefonicã a unor aspecte care
nu sunt de strictã urgenþã, vã rog
sã ne apelaþi la numerele de
telefon: 0245-679.346 sau
0754-201.864.

Profit de spaþiul acordat
în „Gazeta de Voineºti” ca sã-i
ninformez pe proprietarii de
pãduri cu privire la prevederile
Legii 171/2010, privind stabilirea
ºi sancþionarea contravenþiilor
silvice. În articolul 3 ala cestei
legi, sunt prevãzute urmãtoarele
sancþiuni contravenþionale cu
amendã de la 500 la 1000 de lei:
- neasigurarea cu continuitate a
administrãrii sau serviciilor silvice
de cãtre proprietarii de pãdure
prin ocoalele sivice autorizate;
- nedelimitarea de cãtre
proprietari a terenurilor forestiere
pe care le deþin în conformitate
cu actele de proprietate ºi/sau
neîntreþinerea în stare
corespunzãtoare a semnelor de
hotar ale proprietãþii;
Având în vedere
aspectele menþionate de
legislatie, sesizãrile primite în
ultima perioadã cu privire la
sãvârºirea unor fapte din
domeniul silvic, precum ºi
analiza specificului acestora,
dovedindu-se cã s-au produs
pe terenuri forestiere ce nu
fuseserã date în pazã, vã îndrum
sã vã adresaþi Ocolului Silvic
Sturzeni pentru luarea pãdurilor
în pazã.
De asemenea, vã aduc la
cunoºtinþã cã, în cazul sesizãrii
unor astfel de fapte ce au avut
loc pe terenuri nepãzite, suntem
obligaþi sã înºtiinþãm Ocolul
Silvic Sturzeni, care va aplica
sancþiunea sus-amintitã.

ªefful Poliþiei Comunale Voineººti,
insp
pecto
or de poliþie
Uþã Nico
olae Gabriel

În perioada 18.12. 2010 - 20.01. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate 11 acte ºi fapte de stare
civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Popescu Vasile Dan ºi Didoacã
Dojanã Mihaela Raluca

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Pambriu Nicolae
2. Tudor Maria
3. Sorescu Filofteia
4. Stroe Elena
5. Bucuricã Elisabeta
6. Sãndulescu Ion
7. Bocanciu Gheorghe
8. Bãnescu Ariton
9. Dinu Dumitru
10. Toporan Vasilica

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!

ANUNÞ
Vreþi sã economisiþi ºi nu
ºtiþi cum? Doriþi un credit ºi nu aveþi
informaþiile necesare? Vreþi un card
Visa sau Mastercard? Aveti facturi
Romtelecom, GDF SUEZ, Boom,
Vodafone ºi nu ºtiþi unde sã le
achitaþi?
Vã aºteptãm la noua
Agenþie CEC Bank Voineºti, care
funcþioneazã la parterul blocului
situat vizavi de Casa de Culturã
“Rodica Bujor” (între Primãrie ºi
Pompieri), unde veþi fi ajutat pentru
rezolvarea acestor probleme. Ne
puteþi contacta ºi la telefon
0245/679313.
Program de funcþionare:
De luni pânã vineri, între orele
09:00 ºi 16:30.
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Vo i n e º t i u l ,
sub
n ã v ã l i re a
barbarilor!
Au trecut doar patru
luni de când arãtam cum au
fost distruse o serie de bunuri
publice, adicã bunuri ale
tuturor: coºuri de gunoi,
geamuri, bãnci, hãrþi etc. Iatã
cã vandalii au apãrut din nou
la Voineºti. De aceastã datã,
mult mai înverºunaþi. Dacã
acþiunile anterioare de
distrugere au fost spontane ºi
plasate în diverse zone ale
comunei, acum fãptaºii s-au
dovedit a fi perseverenþi în
nemernicia lor.
De ce folosesc aceste
cuvinte grele? Pãi, cum poate
fi numit un individ care într-o
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singurã noapte distruge toate
coºurile de gunoi amplasate în
centrul civic? ªi când spun
toate înseamnã cã nu a rãmas
nici mãcar unul neatins.
Din staþia de autobuz
din centru ºi pânã la biserica
de pe strada Poºtei, toate
coºurile de gunoi au fost
sparte, cu pumnii ºi cu
picioarele.
Rezultatul? Distrugerea
celor 18 recipiente din plastic.
Oare, nu i-a vãzut
nimeni pe aceºti dezaxaþi?
Exclud din start aceastã
variantã, întrucât la asemenea
fapte de “bravurã” este musai

sã ai spectatori, cã altfel te
strãduieºti degeaba. Nu ar
mai exista farmecul... dacã nu
ar avea cine sã-þi admire
instinctul animalic.
Mã întreb, când vom
intra, oare, în normalitate?
Când ne vom purta ca niºte
oameni civilizaþi, nu ca niºte
primitivi?
Poliþia a demarat deja
cercetãrile, cei vinovaþi vor
suporta cheltuielile pentru
repararea tuturor stricãciunilor
din ultimii ani ºi vor avea
întocmit ºi dosar penal pentru
distrugere.
Viceprimar,
Popa Claudiu

