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“ÎNVIEREA” LÃCAªELOR DE CULT
Dragii mei,
Vã spuneam în
numãrul trecut al “Gazetei de
Voineºti” cã lãcaºele de cult
de pe teritoriul comunei
noastre sunt o prioritare ºi, în
mãsura în care bugetul ne va
permite, vom contribui
neobosit la reabilitarea
acestora.
Acum, în prag de
sãrbãtori, când spiritul Învierii
Mântuitorului ne cuprinde,
biserica din satul Onceºti a
început sã respire aer

proaspãt, primãvãratic.
Dupã cum v-am
obiºnuit, în ceea ce mã
priveºte, între vorbe ºi fapte
nu este decât un pas. La
începutul lunii aprilie, am
demarat în forþã la aceastã
bisericã lucrãrile pe care le
anunþam luna trecutã. Dupã
ce s-a turnat ºapa de
egalizare, pardoseala a fost
placatã cu o combinaþie de
gresie în douã culori, care sã
confere bãtrânei biserici o
nuanþã de eleganþã.
Continuare în pagina 2
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“ÎNVIEREA” LÃCAªELOR DE CULT
Continuare din pagina 1
La intrarea în Sfântul Altar,
pe solee, a fost placat granit pe o
suprafata de 10 mp. Suprafaþa totalã
placatã cu gresie a fost de 226 mp,
cuprinzând amvonul, pronaosul ºi
naosul. Precizez faptul cã toate
materialele utilizate sunt de cea mai
bunã calitate.
Dupã terminarea lucrãrilor
în bisericã, am continuat cu
construcþia ºantului ce mãrgineºte
gardul de la stradã. Au fost
construiþi, aºadar, 50 de metri liniari
de ºanþ betonat de 50 cm adâncime
ºi 70 cm lãþime, precum ºi un podeþ
din beton armat la intrarea în curtea
bisericii. Pentru toate aceste lucrãri
s-au cheltuit 25.000 de lei de la
bugetul local.
Alte lucrãri desfãºurate în
aceastã perioadã au fost la bisericã

din satul Manga,
unde s-a turnat o
bordurã de ciment
de jur-împrejurul
bisericii pentru
consolidare ºi
schimbarea
aspectului exterior.
Lucrãrile au fost
executate de cãtre
un grup de enoriaºi
iar contribuþia
Primãriei a fost de
135 de saci de
ciment ºi trei rabe cu balast.
Mulþumesc pentru sprijin
tuturor celor care ºi-au dat interesul
ºi au contribuit la ducerea la bun
sfârºit a acestor lucrãri ºi îi asigur
de toatã susþinerea mea pe cei opt
preoþi parohi ai bisericilor din
comuna noastrã.
ªi, fiindcã Sãrbãtorile

Pascale bat la uºã, transmit tuturor
cetãþenilor comunei Voineºti cele
mai calde gânduri, iar Sfânta Noapte
a Învierii sã ne gãseascã mai buni,
mai înþelegãtori, mai toleranþi.
Paºte fericit ºi La mulþi ani!

Cu deosebit resp
pect,
primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ

D’ale gem
men
nen
nilor...

Oamenii ºi valorile lor
În societatea de astãzi, „valorile” sunt percepute
ca „succesuri” pe care le poþi obþine dacã ai tupeu ºi
încãpãþânare. Este BUN, CORECT ºi PLÃCUT ceea ce
îþi aduce foloase materiale, þie ca individ. Tot ceea ce
defineºte „omul” este o slãbiciune pe care trebuie sã o
ascunzi.
Eºti slab dacã slujeºti prietenia sincerã,
respectul faþã de valori, dacã ai mãsurã în toate, dacã
spui ceea ce gândeºti. Singura valoare a societãþii de
astãzi o reprezintã „recunoaºterea socialã”, pentru care
am ajuns sã ducem o luptã sfâºietoare, cu toate armele;
care ne acapareazã mintea ºi sufletul. Gândim ºi simþim
pentru „succesuri”, ne schimbãm direcþia ºi þelul aproape
haotic, dãm ironic vina pe „flacãra violet”, dar nu
recunoaºtem cã sistemul nostru de valori este pervertit.
Avem modele pentru minciunã, corupþie,
fãþarnicie, oportunism ºi le urmãm orbeºte. Le copiem
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pentru cã le este bine; ne spun cã ne va fi ºi nouã bine.
Nimic mai fals, cãci binele nu poate veni decât de la
oamenii care au un sistem de valori sãnãtos. Haideþi
sã-i cãutãm sau sã-i sprijinim când ne sunt aproape!
De la sclavii nonvalorilor nu putem aºtepta nimic, oricât
de tare ar încerca sã ne convingã sã-i urmãm.
Un „om” ia deciziile în concordanþã cu valorile
în care crede ºi le susþine fãcând faþã presiunii lor.
Suntem „oameni” dacã spunem ceea ce credem, dacã
facem ceea ce am spus, dacã avem valori pe care le
slujim.
Hristos va învia ºi, odatã cu El, ºi „Binele” din
noi. Sã îl primim cu bucurie!

Profesor
Mãnescu Elena
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Certificatul ”Scoalã Europeanã”
pentru Grupul ªcolar Agricol Voineºti
Anul ºcolar 2010-2011 este
un an plin de rezultate remarcabile
pentru instituþia de învãþãmânt
dâmboviþeanã Grupul ªcolar Agricol
Voineºti. În data de 4 martie 2011,
unitatea ºcolarã a fost premiatã la
Bucureºti cu ,,Premiul II- European
Language Label 2010’’ pentru
inovare ºi creativitate în coordonarea unui proiect bilateral
Comenius, premiu atribuit de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi Comisia
Europeanã. În data de 6 aprilie
2011, în urma unei evaluãri ministeriale, instituþia a fost desemnatã
’’ªcoalã Europeanã” datoritã rezultatelor remarcabile obþinute privind
activitatea de cooperare europeanã
ºi implicarea în derularea
proiectelor ºi programelor comunitare.
Educaþia pe tot parcursul
vieþii (life-long learning) reprezintã o
prioritate a sistemelor de educaþie la
nivel european. Certificatul ’’ªcoalã
Europeanã”este atribuit de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului si
Sportului ca semn al recunoaºterii
contribuþiei ºcolilor româneºti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniune Europeanã.
Competiþia este deschisã tuturor
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar care au fost în ultimii 3 ani ºi
sunt în prezent implicate în programe europene în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale.
Unitãþile de învãþãmânt candidate la

aceastã competiþie au
fost evaluate în
domeniul calitãþii ºi
coerenþei managementului instituþiei,
precum ºi al impactului pe care activitãþile
derulate în cadrul
proiectelor europene
l-au avut asupra culturii organizaþionale ºi
a ethosului ºcolii.
La aceastã
competiþie au participat 150 de unitãþi
ºcolare din România
care au derulat activitãþi în domeniul
programelor europene ºi comunitare, fiind desemnate numai 64 de
instituþii care au îndeplinit criteriile
de selecþie ºi punctaj.
Certificatul de ’’ªcoalã
Europeanã” obþinut de instituþie este
valabil pentru o perioadã de trei ani,
dupã care unitatea ºcolarã trebuie
sã candideze din nou pentru a
reconfirma titlul obþinut. Certificarea
unitãþii ºcolare cu acest titlu îi conferã recunoaºtere ºi prestigiu în
cadrul comunitãþilor educaþionale, iar
menþinerea titlului obþinut va determina un interes tot mai crescut
pentru dezvoltarea de noi proiecte
europene ºi programe comunitare.
Competiþia susþine dezvoltarea conceptului de învãþare pe tot parcursul
vieþii în învãþãmântul preuniversitar
ºi promovarea performanþelor, a inovaþiilor ºi a dimensiunii europene în
sistemul ºi practicile educaþionale.
Coordonarea a douã proiecte bilaterale Comenius, având ca parteneri
ºcoli din Lituania ºi Portugalia, ºi
implementarea la nivel de instituþie
ºi local a Programului Eco-ªcoala
reprezintã promovarea unui management instituþional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a
educaþiei. Coordonatorul celor douã
proiecte bilaterale Comenius este

directorul unitãþii ºcolare, prof.
Constantinescu Ion, dar ºi promotorul acþiunilor în scopul dezvoltãrii
dimensiunii europene în unitatea de
învãþãmânt. La termenul de 15
februarie 2011, directorul a depus un
formular de candidaturã la Agenþia
Naþionalã pentru Proiecte
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi
Formãrii Profesionale, în scopul
obþinerii de finanþare europeanã
pentru a coordona al treilea proiect
bilateral Comenius. Partener în
acest proiect bilateral axat pe
mobilitãþi ale elevilor este o unitate
ºcolarã din Cehia, regiunea
Letovice. Un alt proiect derulat în
scopul dezvoltãrii interesului elevilor
pentru învãþarea limbilor strãine
este ,,Predarea Limbii Engleze ca
Limbã Strainã”. Acest proiect implicã
prezenþa în unitatea de învãþãmânt
a voluntarului american din Corpul
Pãcii, domnul James Holman.
Printr-o colaborare eficientã cu
profesorul de limba englezã Cãtãlina
ªerban, voluntarul predã limba
englezã la clasele IX-XII, iniþiazã
activitãþi educaþionale cu elevii ºi
participã activ la toate acþiunile
ºcolii.

Prof. Constantinescu Ion
Director-G
Gr.ªc.Ag.Voineºti
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SE DESCHIDE TÂRGUL DE ANIMALE VII
Cu înþeleg
gerea, bunãvoiinþa ºi priin
griija ediiluluii localiitãþiii noastre ºi
a
a echiipeii sale de colaboratorii, s-a
fiinaliizat o benefiicã ºi destul de
costiisiitoare investiiþiie, ºi anume
amenajarea târg
guluii de aniimale
viii, cu toate dotãriile necesare
cerute ºi dispuse de leg
gislaþiia în
domeniiu.
Ce este un târg de animale vii?
Este un loc special amenajat la
nivelul unei unitãþi administrativ-teritoriale (oraº/comunã), destinat
vânzãrii directe de animale vii.
Tocmai acest lucru s-a realizat la
nivelul localitãþii Voineºti.
Ce animale se pot comercializa în
târgul de animale vii?
Se pot comercializa tot timpul anului
numai animale vii din urmãtoarele
specii: ecvine (cabaline); bovine
(vaci, junici, vitei, tauri ºi boi); ovine
(oi, miei); caprine (capre, þapi, iezi);
pãsãri vii, provenite din exploataþiile
nonprofesionale (gospodãriile
populaþiei), din localitãþile/satele
comunei Voineºti, unde este
amenajat târgul de animale vii, cât ºi
din exploataþiile nonprofesionale
(gospodãriile populaþiei) din orice
localitate a judeþului nostru.
Se pot comercializa ºi animale vii
din specia suine (porci), dar numai
în condiþii speciale (conf. OG
136/23.11.2010), în perioada
calendaristicã 1 noiembrie - 15 mai.
Unde este amenajat târgul de
animale vii de la Voineºti?
Târgul de animale vii este amenajat
ºi organizat conform cerinþelor
legale, în spatele stadionului de
fotbal ºi pe latura stângã a târgului
liber sãptãmânal.
Accesul spre ºi în târgul de animale
se face pe calea de acces deschisã
din dreptul PECO ROMPETROL,
care ocoleºte stadionul de fotbal ºi
se lasã în dreapta.
Când va funcþiona târgul de animale
vii?
Târgul de animale vii funcþioneazã
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tot timpul anului, cu o frecvenþã
sãptãmânalã (deocamdatã), în
acelaºi timp cu târgul liber, ºi anume
în zilele de miercuri.
Târgul va funcþiona deci miercurea,
între orele 6.00 - 11.00, vara
(perioada de timp când ora este
înainte) ºi între orele 7.00 - 12.00,
iarna (perioada de timp când ora
este înapoi).
Cum funcþioneazã târgul de animale
vii?
Târgul funcþioneazã strict dupã un
regulament intern conform
dispoziþiilor legale, regulamentul
care va fi de asemenea afiºat la loc
vizibil, la sediul târgului.
Câteva reguli bune de ºtiut de cãtre
crescãtorii de animale ce vor dori
sã-º
ºi vândã (comercializeze)
animalele vii în târgul de animale:
- Se pot vinde (comercializa)
animalele din speciile amintite la
începutul articolului numai ºi numai
dacã sunt identificate ºi înregistrate
pe teritoriul României prin:
microcipuri în cazul cabalinelor
(cailor) sau crotalie auricularã
(fluturaº de plastic) în cazul
bovinelor; ovinelor ºi caprinelor;
suinelor (porcinelor).
- Se vând (comercializeazã) animale
din toate speciile amintite, identificate ºi înregistrate pe teritoriul
României numai ºi numai dacã sunt
însoþite de un certificat de sãnãtate
(conform OG 136/23.11.2010),
eliberat de medicul veterinar care
deserveºte localitatea de origine a
animalelor.
- Se vând (comercializeazã) numai
animale din speciile amintite, în
stare perfectã de sãnãtate clinicã;

constatatã de cãtre medicul
veterinar care asigurã asistenþa
sanitarã veterinarã pe timpul
desfãºurãrii târgului.
Aceste trei reguli generale sunt de
cea mai mare importanþã pentru cã
ele calificã accesul (intrarea) în târgul de animale vii.
Transportul animalelor vii de la
exploataþiile nonprofesionale din
localitãþile de origine pânã la târgul
de animale vii trebuie sã se facã în
condiþii optime (bune) de igienã,
luminã, hranã, adecvate fiecãrei
specii de animale ºi cu mijloace de
transport autorizate sanitar-veterinar.
Restul regulilor interne (conform
prevederilor legale în vigoare privind
condiþiile sanitar-veterinare de
funcþionare a târgurilor de animale
vii) vor fi afiºate la loc vizibil în târg.
Mai este bine de ºtiut ºi faptul cã,
din târgul de animale vii, animalele
pot pleca doar în douã destinaþii
posibile:
- Atunci când se încheie o tranzacþie
ºi animalul (ele) se vinde (vând), ele
pot pleca numai cãtre exploataþii
nonprofesionale (gospodãria
populaþiei) – luate ºi transportate
direct de cãtre cumpãrãtori
(destinatarul final) sau luate ºi
transportate de cãtre apropiaþi ºi/sau
reprezentanþi ai cumpãrãtorului.
- Atunci când nu se încheie o
tranzacþie ºi animalul (ele) nu se
vinde (vând), ele pot pleca numai
înapoi la exploataþii nonprofesionale
(gospodãria populaþiei) din
localitãþile de origine.

Contiinuare în pag
gina 7
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Începem m odernizarea d rumurilor
Deºi au fost continuu
reparate, reprofilate ºi pietruite,
drumurile aratã tot ca dupã rãzboi.
Principalul motiv: apa care se scurge
pe mijlocul drumului prin “bunãvoinþa”
multora dintre dumneavoastrã,
locuitori ai comunei Voineºti, care
ignoraþi incã apelurile noastre de a
reface ºi întreþine ºanþurile. Pentru
toþi, am o veste nouã: la nivelul
întregii comune a început un program
de reabilitare a tuturor drumurilor
comunale ºi sãteºti.
Acest program va cuprinde
urmãtoarele etape: asfaltarea
drumurilor comunale în satele

Izvoare, Suduleni , Lunca, Onceºti ºi
Voineºti ºi pietruirea drumurilor din
satul Gemenea-Brãtuleºti.
Dacã proiectele de asfaltare
sunt în diverse stadii, pietruirea drumurilor din satul Gemenea-Brãtulesti
a început deja. Aºadar, locuitorii
strãzii Iuguleºti au rãmas stupefiaþi
când, în data de 11 aprilie, un întreg
arsenal de utilaje le-a transformat
drumul în ogor. Chiar glumind, cum îi
stã bine românului când face haz de
necaz, un cetãþean spunea cã
pregãteste cartofii sã-i semene, aºa
de bine aduce drumul cu terenul
agricol.
Dupã discuþiile purtate cu
cetãþenii din zona respectiva, aceºtia
au fost liniºtiti ºi lãmuriþi în legãturã
cu ceea ce se întâmplã. Reabilitarea
drumurilor prin pietruire cuprinde
urmãtorii paºi:
- aducerea drumurilor la lãþimea
iniþialã;

- profilarea convexã a acestora
încât apa sã se
scurgã cãtre margini;
- tasarea pãmântului rezultat;
- consolidarea
infastructurii cu piatrã ºi balast de râu;
- pietruirea cu un
strat consistent de
piatrã calcaroasã ºi compactarea cu
cilindrul compactor;
- refacerea ºanþurilor de captare ºi
dirijare a apelor pluviale pe toatã
lungimea, de
ambele pãrþi ale
drumului;
Aºadar, toti
cetãþenii care locuiesc pe aceste
strãzi ºi nu doar ei
trebuie sã înþeleagã
cã, în vederea
ducerii la bun
sfârºit a lucrãrilor,
trebuie fãcute unele
sacrificii. Toþi pomii
ºi copacii care împiedicã buna
desfãºurare a lucrãrilor vor fi tãiaþi
parþial sau total, podeþele de la
intrarea în curþi vor fi desfiinþate,
acolo unde se impune, iar toate
ºanþurile, în prima fazã, vor fi astupate. Nu se va face nicio excepþie,
deci nu acceptãm niciun comentariu.
Spuneam cã lucrãrile au
început pe strada Iuguleºti, vor
continua cu strãzile Valea
Teodoreºtilor ºi
Valea Mare.
Dorim pe
aceastã cale sã
atenþionãm toþi
locuitorii de pe
aceste strãzi sã se
conformeze ºi, în
mãsura posibilitãþilor, sã execute
din timp toaletãrile
pomilor ºi copacilor,
sã-ºi ridice de pe

domeniul public materialele de
construcþii depozitate ºi autovehiculele sau utilajele parcate în faþa
gospodãriilor, fiindcã nu rãspundem
pentru eventualele stricãciuni provocate de utilajele firmei constructoare.
Avem de asemenea
rugãmintea la proprietarii ale cãror
terenuri “stranguleazã” drumurile sã
înþeleagã importanþa acestor lucrãri ºi
sã-ºi retragã gardurile la starea
iniþialã pentru a putea avea satisfacþia lucrului bine fãcut. Dorim sã ne
cerem scuze pentru neplãcerile
provocate de aceste lucrãri sã vã
mulþumim tuturor pentru înþelegere.
În încheiere, nu-mi rãmâne
decât sã sper într-o colaborare
ireproºabilã ºi sã vã doresc ca
Sfintele Paºti sã vã gãseascã
sãnãtoºi ºi fericiþi alãturi de cei dragi.
PAªTE FERICIT ªI HRISTOS A
ÎNVIAT !

Cu deosebitã consid
deraþie,
vicep
primar
Pop
pa Claud
diu
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SE DESCHIDE TÂRGUL
DE ANIMALE VII
Continuare din pagina 4
În primul caz, se elibereazã un
certificat sanitar-veterinar de cãtre
medicul veterinar din târgul de animale
vii, cu specificarea exploataþiei de
destinaþie; pe numele cumpãrãtorului,
iar în al doilea caz, se completeazã de
cãtre medicul veterinar din târgul de
animale certificatul de sãnãtate ce a
însoþit animalele, cu specificaþia
reîntoarcerii animalelor în gospodãriile
de origine; ele nefiind vândute.
Toate taxele de certificare,
pentru certificatele eliberate în târg, vor
fi suportate de cãtre administratorul
târgului de animale vii. Astfel,
administratorul de târg va stabili ºi va
impune anumite taxe pentru intrarea în
târg, în funcþie de specia de animale ºi
de nivelul taxelor de certificare.
Pentru perioada de început a
târgului de animale vii, administratorul
târgului din localitatea Voineºti

(Primãria) a luat decizia sã nu încaseze
taxe, tocmai în benefi-ciul dumneavoastrã, al crescãtorilor de animale ºi pentru
stimularea unui comerþ civilizat cu
animale vii pe teritoriul localitãþii noastre.
Mai trebuie ºtiut faptul cã pe
toatã perioada de funcþionare a târgului
ºi nu numai este interzisã vânzarea
animalelor în jurul ºi pe strãzile din
vecinãtatea târgului.
Mulþumesc pe aceastã cale
edilului localitãþii Voineºti, Dãnuþ Gabriel
Sandu, ºi echipei sale, pentru
înþelegerea, bunãvoinþa ºi efortul
financiar fãcut pentru deschiderea
acestui târg. De asemenea, mulþumesc
D.S.V.S.A. D-þa, domnului director dr.
Sandu Tolea ºi echipei sale de medici
veterinari, pentru înþelegerea ºi sprijinul
acordat în autorizarea acestui târg.

Medic veterinar
Dr. Mandroiu Nicolae

În perioada 20.03. 2011 - 15.04. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate cinci acte ºi fapte de stare
civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Bãdãran Dumitru ºi Matei Ileana

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1.
2.
3.
4.

Constantin Nicolae
Miriþã Elena
Guþã Maria
Curpene Maria

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!

Sprijin pentru fermele de semisubzistenþã
Documente necesare:
z Persoane fizice neautorizate:
- Declaraþie pe propria rãspundere
prin care acestea se angajeazã sã se
autorizeze pânã la data semnãrii
deciziei de finanþare
- Plan de afaceri. Se va întocmi de
consultanþii Camerei Agricole
Judeþene
- Documente teren, dupã caz: copie
act de proprietate; extras Carte
Funciarã; adeverinþã de la Comisia de
Fond Funciar; certificat de atestare
fiscalã din care sã rezulte suprafaþa
totalã utilizatã ºi pe categorii de
folosinþã, pentru care s-a plãtit impozit;
contract de arendã ºi tabel centralizator emis de Primãrie
- Copie Registrul Agricol nou, conform
hotãrârii 1632/2009 (copie xerox), care
sã fie ºtampilatã ºi sã poarte
menþiunea “conform cu originalul”.
- Extras din Registrul Fermelor (print
screen), care trebuie sã conþinã:

Codul Unic de Înregistrare, suprafaþa
utilizatã, cu structura culturilor etc
Dacã suprafaþa declaratã în Registrul
Fermelor este mai mare decât cea din
Registrul Agricol, proiectul este neeligibil.
- Documentele solicitate pentru
animale, pãsãri ºi familie de albine:
extras din Registrul Exploataþiilor, emis
de DSVSA sau adeverinþã de la
medicul veterinar de circumscripþie;
document de la Primãrie pentru
albine, precum cã ferma respectivã îºi
desfãºoarã activitatea pe raza
comunei; document de la Primãrie prin
care sã se specifice numãrul de pãsãri
crescute de beneficiar; documente
prin care sã se dovedeascã suprafaþa
de teren pe care este amplasat
adãpostul sau stupina
- Certificat de producãtor sau document din care sã reiasã valorificarea
unei pãrþi din producþie

- Document care sã ateste cã solicitantul a fost înregistrat cu ºase luni în
urmã într-o formã asociativã
- Adeverinþã emisã de APIA dacã
solicitantul beneficiazã de pachetul de
agro-mediu
- Copie act de identitate al solicitantului ºi/sau altui membru de familie pe
numele cãruia sunt emise documentele ataºate cererii de finanþare
z Persoane fizice autorizate mai
depun în plus: certificat de înregistrare
de la ORC, cazier judiciar, cazier fiscal, document de la bancã cu datele
de identificare ale bãncii ºi ale contului
aferent proiectului FEADR.
Informaþii suplimentare, la sediul
Camerei Agricole Judeþene
Dâmboviþa. Telefon: 0245/614045 ºi
Camera Agricolã Localã din judeþ.
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Gazeta de Voineºti

AªA DA!
Încã de la apariþia „Gazetei de
Voinesti”, ne-am propus sã ,,pedepsim”
fiecare faptã bunã a cetãþenilor, pentru cã
aceste fapte de importanþã comunitarã sunt
„flori” din ce în ce mai rare.
Cei care trec spre satele Manga,
Mânjina ºi spre comunele vecine - Pietrari,
Bãrbuleþu, Râul Alb - ºtiu cã se lucreazã la
asfaltarea drumului DCL 121 VoineºtiManga .
La un moment dat, constructorul a intrat în
impas, deoarece lãþimea drumului nu mai corespundea
proiectului ºi era pus în situaþia de a nu se putea profila
ºanþurile de captare a apelor pluviale. Neavând ºanþuri,
apa s-ar fi scurs tot pe mijlocul drumului, iar munca ºi
cheltuiala în zadar. Soluþia era una singurã: retragerea
gardurilor, astfel încât sã confere drumului lãþimea
necesarã. Misiunea grea în comuna noastrã sã convingi
cetãþeanul sã renunþe la o palmã de pãmânt în vederea
realizãrii unui lucru comun ºi util. Dar, minunea s-a
întâmplat, iar proprietarul abordat, respectiv doamna
Dumitrache Elena, din satul Manga, a spus “Da” fãrã sã

stea pe gânduri. Gardul a fost retras pe o
lungime de 130 m ºi o lãþime de 1.5 m,
drumul ºi-a recãpãtat lãþimea, iar lucrãrile
au continuat conform proiectului.
În curând, ne vom bucura cu toþii de drumul
asfaltat care reduce distanþa ºi implicit timpul de
deplasare cãtre localitãþile vecine, facilitând totodatã ºi
intervenþia serviciilor care salveazã bunuri ºi vieþi:
pompieri, salvãri, poliþie.
Sperãm ca astfel de cazuri sã fie atât de multe
încât paginile „Gazetei de Voineºti” sã devinã neîncãpãtoare. Pânã atunci, în faþa acestor oameni nu putem
decãt sã ne înclinãm ºi sã spunem: Cinste lor!

Vicep
primar,
Pop
pa Claud
diu

Vigilenþa vã apãrã locuinþele de hoþi
Nu cu puþin timp în urmã,
vã informam cu privire la obligaþiile
pe care le avem fiecare dintre noi
pentru a ne asigura bunurile
personale, valorile ce le detinem,
terenurile agricole, dar iatã cã în
luna martie 2011 am înregistrat un
numãr mare de furturi din anexe
gospodãreºti, constatând cã
mãsurile luate de cãtre cetãþenii
pãgubiþi pentru a asigura aceste
bunuri au fost ineficiente.
Se pare cã hoþii au cãutat
sã sustragã în mod special cazane
din cupru care erau folosite de
cetãþeni pentru fabricarea rachiului,
deoarece, la momentul acesta,
cuprul are o valoare destul de mare
pe piaþa metalelor neferoase.
Insist în a vã reaminti aceste
obligaþii care vã revin pentru a vã
determina sã luaþi toate mãsurile pe
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care le consideraþi pentru a vã
asigura bunurile, având în vedere
cã vin Sãrbãtorile Pascale, iar în
aceastã perioadã se înmulþesc
furturile.
De asemenea, vã
reamintesc numãrul de telefon
0754-201864, la care vã rãspunde
24h din 24h un poliþist din cadrul
Poliþiei Comunale Voineºti ºi cãruia
îi puteþi comunica de îndatã dacã
observaþi persoane strãine la
dumneavoastrã sau la vecini în
curte.
Profit de ocazie ºi mã
adresez ºi elevilor. Foarte important
pentru tineri este sã fie atenþi la
anturajul pe care îl au, sa nu fie
atraºi de diverse persoane la
sãvârºirea de fapte antisociale, aºa
cum s-a întâmplat cu un grup de trei
tineri din comunitatea noastrã care,

fiind atraºi de obþinerea de foloase
materiale cu uºurinþã, au ajuns sã
fie cercetaþi pentru sãvârºirea de
infracþiuni din sfera crimei organizate
, doi dintre ei fiind reþinuti pentru o
perioada de 29 de zile.
În final, vã urez ca sãrbãtorile sã vã gãseascã sãnãtoºi alãturi
de familiile dumneavoastrã, sã vã
puteþi bucura de slujba de la bisericã
ºi de Sfânta zi de Paºte.
Paºte fericit!

ªeful Poliþiei Comunale Voineºti
Insp
p. Uþã Nicolae Gabriel

