C
M
Y
K

 Nr. 4  Anul 1  Iulie 2009  8 pagini  Se distribuie gratuit

CENTRUL
DE PERMANENÞÃ
VOINEªTI,
În perioada 13-1
14-1
15-1
16 august, Primãria Voineºti
organizeazã o frumoasã excursie în Regiunea
Banat-O
Oltenia.
TRASEU:
Voineºti – Târgoviºte –
Gãeºti – Piteºti –
Râmnicu Vâlcea –
Horezu – Târgu Jiu –
Hobiþa – Tismana –
Motru – Drobeta Turnu
Severin – Porþile de Fier
– Orºova – Defileul
Dunãrii de la Porþile de
Fier – Moldova Nouã –
Bãile Herculane –
Drobeta Turnu Severin –
Strehaia – Filiaºi –
Craiova – Balº – Slatina
– Piteºti – Gãeºti –
Târgoviºte – Voineºti.
OBIECTIVE
DE VIZITAT:
Mãnãstirea Cozia,
Bistriþa, Horezu, Govora,
Tismana, Complexul
Sculpturat Constantin
Brâncuºi Târgu Jiu, Casa
Memorialã Constantin
Brâncuºi de la Hobiþa,
Bãile Herculane, Lacul de
la porþile de Fier, Defileul
Dunãrii la Cazane,
Muzeul Porþile de Fier din
Drobeta Turnu Severin,
Mãnãstirea Strehaia, etc.

SERVICII INCLUSE
ÎN OFERTÃ:
13 august – Cazare
Horezu
14 august – Cazare
Drobeta Turnu Severin
ºi cinã
15 august – Cazare la
Drobeta Turnu Severin,
mic dejun ºi cinã
Plecare din Voineºti – joi,
13 august, ora 12,00.
Ghid – prof. Savu Teodor
Transport – 1200 Km
* Oferta este valabilã
pentru orice persoanã
din comuna Voineºti,
în limita celor 50 de locuri
disponibile.
Preþ informativ:
290 RON/persoanã
Persoane de contact:
Prof. Savu Teodor :
0723-3
369866
Viceprimar Popa Claudiu:
0723-1
142662

vital pentru locuitorii
comunei noastre ºi nu
numai…
pagina 8

CÂND INDOLENÞA DOARE…

pagina 4

APORTUL
CONSILIULUI L OCAL
ÎN DEZVOLTAREA
ECONOMICO-S
SOCIALÃ
A COMUNEI VOINEªTI

paginine 2 - 3

PREVENIREA
FURTURILOR
DE ANIMALE ªI PÃSÃRI

pagina 5

MUNCÃ
ÎN FOLOSUL
COMUNITÃÞII

pagina 6

BULETIN DE
AVERTIZARE
z Toate speciile pomicole z

pagina 7

Nr. 4  Iulie 2009

Gazeta de Voineºti

APORTUL CONSILIULUI LOCAL
ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICO-S
SOCIALÃ
A COMUNEI VOINEªTI

În contextu
ul integrãrii europene,,
a legislaþþiei adaptate în
conformitate cu administraþþia
pu
ublicã Europeanã,, rolu
ul
au
utoritãþþilor locale în cadru
ul
comu
unitãþþilor este primordial.
Astfel,, mersu
ul înainte,,
bu
unãstarea ºi dezvoltarea
economico-s
socialã a unei
comu
unitãþþi depinde de modu
ul
de adoptare,, urmãrire ºi
realizare a deciziilor
au
utoritãþþilor locale: Consiliu
ul
local ºi primar.
Constituit prin HCL nr 31 din 27.06.2008,
completatã prin HCL nr 49 din 28.05.2009
ºi HCL nr 54 din l6.06.2009,
Consiliul Local Voineºti are urmãtoarea
componenþã:
Aldulescu Carmen
Bucura Neculae
Cutoi Gheorghe
Dinu Ion
Erculescu Florin
Erculescu Gheorghe
Iordan Nicolae
Manescu Caludiu
Motoiu Mihaela
Petrescu Gheorghe
Prodan Nicolae
Stavarache Alecu
Stroe Aurel
Tita Mihai
Popa Claudiu - viceprimar al comunei
Voineºti
În ciuda culorii politice diferite, a partidelor
politice din care fac parte, priceperea,
acurateþea gândirii, transparenþa,
inteligenþa ºi rãspunderea consilierilor
demonstreazã cã aceºtia se aflã în slujba
comunitãþii locale din comuna Voineºti,
indiferent cã reprezintã cetãþenii satelor
unde locuiesc, menirea lor fiind, conform
jurãmântului de credinþã, de a apãra
interesele tuturor cetãþenilor comunei.
În conformitate cu Legea administraþiei
publice locale nr 215/200l republicatã în
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2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare în 2008, ale Regulamentului de
organizare ºi funcþionare adoptat prin
HCL nr 54 din 31 07 2008, Consiliul Local
Voineºti, în limita competenþelor sale, a
adoptat în perioada l ianuarie 2009-15
iulie 2009 un numãr de 68 de hotãrâri,
structurate dupã cum urmeazã:
I. Hotãrâri privind întocmirea bugetului
local, aprobarea contului de exerciþiu
financiar, stabilirea taxelor ºi impozitelor
locale:
1) HCL nr 25/24. 03.2009,
privind aprobarea bugetului local al
comunei Voineºti pe anul 2009
2) HCL nr 2/28.0l.2009 ºi HCL
nr 6o/15.07.2009, privind stabilirea taxelor
locale pentru Cãminele Culturale de pe
teritoriul comunei Voineºti
3) HCL nr 3/28.0l.2009, privind
stabilirea taxelor locale în Târgul
Sãptãmânal Voineºti
4) HCL nr 45/13.05.2009, privind
aprobarea execuþiei bugetare pe
trimestrul I al anului 2009
5) HCL nr 45/13.05.2009 ºi HCL
nr 68/15.07.2009, privind rectificarea
bugetului local
6) HCL nr 61/15.07.2009, privind
stabilirea taxei pentru constatãrile în teren
efectuate de funcþionarii Primãriei Voineºti
II. Hotãrâri privind administrarea
domeniului public ºi privat al comunei
Voineºti:
1) HCL nr 11 / 25.02.2009,
privind includerea în inventarul bunurilor
aparþinând domeniului public a investiþiei
“Extindere alimentare cu apã în comuna
Voineºti prin Programul SAPARD”
2) HCL nr 12/25.02.2009, HCL
nr 35/28.04.2009, HCL nr 57/16.06.2009,
privind completarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului public
3) HCL nr 33/28.04.2009, privind
completarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului privat al comunei
4) HCL nr 43/28.04.2009, privind
închirierea unui spaþiu în cadrul

“Punctului de colectare taxe ºi impozite
locale Gemenea” cãtre Organizaþia locala
PDL Voineºti
5) HCL nr 47/13.05.2009, privind
aprobarea spre exploatare a Sursei de
alimentare cu apã Izvoarele cãtre
SPJAAC Dâmboviþa
6) HCL nr 67/15.07.2009, privind
acordarea prin comodat a unui spaþiu de
magazie în cadrul remizei fostei Primãrii
Voineºti pentru depozitarea materialelor
ºi utilajelor de cãtre Petrom Distribuþie
Gaze Târgoviºte
III. Hotãrâri privind investiþiile ºi proiectele
de investiþii ce se vor derula:
1) HCL nr 5/28.0l. 2009, privind
aprobarea Programului de investiþii
publice pe anul 2009 al Consiliului Local
Voineºti
2) HCL nr 6/ 28.0l.2009, HCL nr
7/28.0l. 2009, HCL nr 42 /28.04.2009,
HCL nr 56/16.06.2009, hotãrâri privind
proiectul de investiþii: “ Modernizarea,
dotarea spaþiilor de cazare ºi
construirea unei sãli de sport în campusul
pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic
preuniversitar pentru zona de N-V a
judeþului Dâmboviþa, în comuna Voineºti,
prin Programul Operaþional Regional –
Axa prioritarã 3 – depus la Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Sud-Muntenia
Cãlãraºi, depus pe data de 6.07.2009
3) HCL nr 13/ 25.02.2009, HCL
nr 14/25.02.2009 – aprobãri pentru
întocmirea studiilor de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivele de investiþii “Reabilitare
Cãmine Culturale din satele Gemenea –
Brãtuleºti ºi Suduleni“
4) HCL nr 27/24.03.2009, HCL
nr 28/24.03.2009, privind proiectul de
investiþii “Reabilitarea, restaurarea ºi
valorificarea turisticã a bisericii din lemn
“Duminica tuturor Sfinþilor – Sf. Ioan“ ºi
modernizarea, crearea infrastructurii ºi a
utilitãþilor conexe în satul Onceºti,
comuna Voineºti, prin Programul
Operaþional Regional 2007-2013 - Axa
prioritara 5.
(Continuare în pagina 3)
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(Continuare din pagina 2)
5) HCL nr 40/28.04.2009, HCL
nr 41/28.04.2009, HCL nr 59/26.06.2009,
privind proiectul integrat: ”Sistem
centralizat de canalizare în satul
Voineºti, extindere reþea de alimentare
cu apã pe DS 621 în satul Voineºti,
reabilitare prin asfaltare drumuri de
interes local în comuna Voinesti, centru
pentru îngrijire persoane cu nevoi
speciale în satul Izvoarele ºi dotare
Cãmin Cultural în satul Gemenea
Brãtuleºti, în comuna Voineºti”, prin
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
– Mãsura 322 – proiectul se va depune
pânã la 31.07.2009.
IV. Hotãrâri privind mãsuri pentru buna
organizare ºi desfãºurare a activitãþii în
domeniul sãnãtãþii, culturii, ordinii
publice, etc.
1) HCL nr 21/25.02.2009,
pentru darea în folosinþã gratuitã a unui
spaþiu din incinta Centrului de Sãnãtate
Voineºti pentru Centrul de Permanenþã
2) HCL nr 29/24.03.2009,
pentru acordarea prin comodat a unui
spaþiu din incinta Centrului de Sãnãtate
Voineºti pentru desfãºurarea activitãþii
Serviciului de Ambulanþã
3) HCL nr 30/24.03.2009,
pentru acordarea prin comodat a unui
spaþiu în incinta Centrului de Sãnãtate
Voineºti pentru desfãºurarea activitãþii
unui cabinet de obstretico-ginecologie
4) HCL nr 63/15.07.2009 pentru
prelungirea contractului de comodat cu
Inspectoratul Judeþean de Poliþie
Dâmboviþa privind desfãºurarea
activitãþii Postului de Poliþie Voineºti
V. Hotãrâri privind protecþia socialã a
cetãþenilor comunei Voineºti:
1) HCL 4/ 28.0l.2009, pentru
stabilirea limitelor de venituri potenþiale
pentru beneficiarii de ajutor social
2) HCL nr 9/28.0l.2009, HCL nr
23/25.02.2009, pentru acordarea de
ajutoare pentru familiile Deliu Gheorghe
- Izvoare, Parlea Alexandru - Onceºti

3) HCL nr 10/28.0l.2009 ºi HCL
nr 22/25.02.2009, pentru acordarea de
ajutoare financiare pentru Constantin
Vasile din Mânjina ºi Gheorghe Mihail
din Izvoarele pentru achiziþioanrea de
cãrucioare medicale
VI. Hotãrâri privind buna organizare ºi
funcþionare a aparatului de specialitate
al primarului comunei Voineºti ºi a
instituþiilor publice locale ºi serviciilor
locale
1) HCL nr 38/28.04.2009,
pentru aprobarea programului minimal
de acþiuni ºi a Calendarului Cultural al
Bibliotecii Vasile Florescu din Voineºti
2) HCL nr 55/16.06.2009,
pentru aprobarea regulamentului de
organizare ºi funcþionare al aparatului
de specialitate al primarului comunei
Voineºti
VII. Hotãrâri privind asocierea cu
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi alte
comune din judeþ precum ºi parteneriat
cu ONG-u
uri în vederea dezvoltãrii
regionale, inter-rregionale, a realizãrii
proiectelor de interes local ºi
inter-rregional:
1) HCL nr 19/25.02.2009,
pentru asocierea cu Consiliile Locale
Râul Alb, Bãrbuleþu, Cândeºti, Malu cu
Flori, Pucheni, Vãleni ºi Runcu în
vederea realizãrii în parteneriat a
strategiei microregionale pentru bunã
practicã ºi promovarea turisticã – proiect
“Turism, Tradiþii, Naturã“
2) HCL nr 50/28.05.2009,
pentru asocierea cu comuna Pietrari în
vederea constituirii Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã “Valea
Mãrului”
3) HCL nr 58/26 06 2009,
pentru asocierea cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa în vederea realizãrii
obiectivului de investiþie: “Reabilitare prin
asfaltare a DS121 Manga-Voineºti –
1,385 Km” ,HCL nr 64/15.07.2009 ºi
HCL nr 65/15.07.2009, pentru aprobarea
parteneriatului cu “Crucea Alb-Galbenã
România”, filiala Târgoviºte ºi cu

unitatea de cult Parohia Gemenea
Brãtuleºti în vederea realizãrii
proiectului de investiþii: “Sistem
centralizat de canalizare în satul
Voineºti, extindere reþea de alimentare
cu apã în satul Voineºti pe DS 621 în
satul Voineºti, reabilitare prin asfaltare
drumuri de interes local, centru îngrijire
persoane cu nevoi speciale în satul
Izvoarele ºi dotare Cãmin Cultural
Gemenea Brãtuleºti prin PNDR
VIII. Hotãrâri privind protecþia mediului ºi
gestionarea situaþiilor de urgenþã:
1) HCL nr 17/25.02.2009,
pentru aprobarea Planului de salubrizare
ºi curãþenie al comunei Voineºti pe anul
2009
2) HCL nr 18/25.02.2009,
pentru aprobarea Planului pentru
gestionarea situaþiilor de urgenþã în
cazul inundaþiilor, gheþurilor ºi poluãri
accidentale.
PROIECTE DE HOTÃRÂRI:
Acordarea unei suprafeþe de 1 ha teren
pe teritoriul comunei Voineºti, sat
Voineºti prin concesionare în vederea
realizãrii unui proiect de interes local,
“Instalaþie de obþinere a sucurilor
concentrate de fructe ºi legume, cu o
capacitate de 5000 tone/an mere
industrializabile ºi de depozitare
a 10000 tone/an mere“, cu
SC Faur Senior SRL

Toate aceste hotãrâri sunt duse la
îndeplinire ºi urmãrite de cãtre primarul
comunei Voineºti, împreunã cu aparatul
sãu de specialitate. Astfel, fãrã
contribuþia directã a Consiliului Local
Voineºti, dezvoltarea economico-ssocialã,
protecþia mediului înconjurãtor, protecþia
socialã a cetãþenilor, educaþia, cultura,
dezvoltarea urbanã, serviciile comunitare
de utilitate publicã, administrarea
bunurilor comunei Voineºti nu ar fi cu
putinþã.
Secretar,
ec. Popescu Otilia
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Încã de la începutul mandatului, am
apelat la înþelegerea dumneavoastrã
ºi v-am rugat sã sprijiniþi administraþia publicã prin acþiuni de interes
public: decolmatarea ºanþurilor,
vãruirea stâlpilor ºi podeþelor,
igienizarea spaþiilor din faþa
gospodãriilor sau terenurilor ºi
desfiinþarea gardurilor construite pe
domeniul public. Unii dintre
dumneavoastrã aþi înþeles cã trebuie
sã trãim, sã ne creºtem ºi sã ne
educãm copiii într-o comunã cât mai
curatã ºi mai frumoasã, alþii însã au
continuat sã ignore atât solicitãrile
noastre cât ºi spiritul civic al celor
care ºi-au însuºit importanþa acestor
acþiuni. Le mulþumim celor care s-au
conformat ºi au dat dovadã cã le
pasã, iar în rândurile ce urmeazã o
sã mã adresez acelora care trãiesc
în continuare într-o adâncã
nepãsare, aºteptând ºi crezând cã
altcineva trebuie sã-i ajute. Urmare
adreselor pe care le-am trimis în
vederea efectuãrii curãþeniei în
comunã, am auzit tot felul de
argumente ºi nemulþumiri: ,,La mine
în faþa gospodãriei nu a fost
niciodatã ºant’’; “De ce sã fac numai
eu ºanþul ºi vecinul, nu?”; “Sã vinã
cei de la ajutor social sã-mi facã
ºantul”; “Nu e treaba mea, e treaba
Primãriei” ºi alte asemenea scuze,
inventate sã motiveze de fapt o
indiferenþã fãrã limite. Angajaþii
Primariei au trecut la fapte ºi, cred
cã aþi observat, au fost tãiate
crengile pomilor fructiferi ºi arborilor
care depãºeau limita proprietãþilor ºi
îngrãdeau accesul maºinilor mari pe
strãzile înguste, au fost decolmatate
canalele de evacuare ape pluviale
ce prezentau pericol de inundare, au
fost schimbate poduri si au mai fost
construite acolo unde nu existau,
s-au pietruit mai multe strãzi, în
limita banilor de care am dispus în
acest an de crizã. Toate acestea au
fost trecute cu vederea de cãtre
dumneavoastrã, în loc sã fie luate
ca exemplu ºi sã vã determine sã
sprijiniþi fiecare cum puteþi astfel de
acþiuni. În zilele de 10, 11ºi 12 iulie
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au cãzut precipitaþii însemnate
cantitativ ºi deodatã toatã lumea a
deschis larg ochii. Am primit zeci de
telefoane ºi ne-am deplasat în mai
multe puncte din comunã, unde
exista pericolul de inundaþie. Ce am
constatat ajungând la faþa locului?
Toatã lumea îºi dãdea cu pãrerea,
toatã lumea avea soluþii, toatã lumea
ºtia, dar, când a apãrut o sapã sau o
lopatã, toatã lumea le-a privit cu
mirare, considerând cã respectivele
unelte trebuie sã fie folosite de cu
totul altcineva. În fiecare sat am
constatat, în zilele respective,
efectele indiferenþei cu care ne
tratãm unii pe alþii. În satul Manga,
din cauzã cã ºanþurile nu au
continuitate, apa a ieºit în stradã, cu
tot cu aluviuni. Aceeaºi situaþie ºi în
Izvoare, Brãtuleºti ºi Onceºti. Pe
drumurile recent pietruite din satul
Brãtuleºti, apa pluvialã curgea în
voie, pe mijlocul drumului, dat fiind
faptul cã ºanturile sunt colmatate.
Au fost practic distruse strãzile de
pe Valea Tudoreºtilor, Valea Mare,
Iuguleºti, Þânculeºti din satul
Brãtuleºti, dar ºi drumuri din Izvoare
ºi Manga. Am vãzut cu toþii cum
s-au dus pe “Apa Sâmbetei” mulþi
bani ºi multã muncã. Toate acestea
numai din cauza noastrã, a
indiferenþei noastre. Dacã ploile ar fi
fost mai puternice, efectele acestora
erau absolut devastatoare ºi cred cã
nimeni nu poate sã garanteze cã nu
se va întâmpla ºi acest lucru, dacã
rãmânem în continuare nepãsãtori.
Lucrurile pe care v-i le-am prezentat
ºtiþi foarte bine cã sunt cât se poate
de reale, fiindcã le-am vãzut ºi
le-am trãit împreunã. Vin încã o data
cu rugãmintea la dumneavoastrã sã
daþi curs adreselor primite ºi sã vã
decolmataþi ºanþurile ºi podeþele din
faþa gospodãriilor pentru a evita pe
cât se poate unele evenimente
nedorite. De asemenea, vã anunþãm
cã, începând din data de 01 august
2009, angajaþi ai Primãriei, însoþiþi
de poliþiºtii comunitari, se vor
deplasa în toatã comuna pentru
sancþionarea tuturor acelora care

dau dovadã în continuare de
aceeaºi nepãsare. Nu se va mai
admite absolut nicio scuzã, iar
mãsurile vor fi aceleaºi pentru toatã
lumea, indiferent de sat sau sau de
condiþia socialã. Concomitent, vom
lua mãsurile de desfiinþare a
gardurilor de pe domeniul public,
toaletare a copacilor care depaºesc
limitele proprietãþilor, indiferent cã
sunt pomi fructiferi sau simpli arbori
ºi îi vom sancþiona pe cei care
aruncã gunoaie în locuri nepermise.
Pentru cei interesaþi de activitatea
beneficiarilor de ajutor social,
precizez faptul cã în fiecare lunã
aceºtia presteazã zile de muncã în
folosul comunitãþii dupã un program
bine stabilit de cãtre Departamentul
de Asistenþã Socialã al Primãriei ºi
aprobat de cãtre primarul comunei.
În speranþa cã cele prezentate în
acest articol nu vor deranja ºi,
dimpotivã, vor avea un efect
constructiv, nu-mi rãmâne decât
sã vã mulþumesc pentru înþelegere
ºi sã vã doresc numai bine.

Cu stiimã,
Viicepriimar, ing
g. Popa Claudiiu
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INSPECTORATUL DE POLIÞIE AL JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA
Compartimentul de Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii

PREVENIREA FURTURILOR
DE ANIMALE ªI PÃSÃRI
Una din problemele importante cu care se
confruntã cetãþenii din mediul rural este problema
furturilor de animale ºi pãsãri.
Atât poliþia cât ºi primãria, alãturi de alte instituþii
responsabile în domeniu (Direcþia Sanitar Veterinarã
Dâmboviþa, Inspectoratul Judeþean de Jandarmi
Dâmboviþa) organizeazã în perioada iulie - septembrie
2009 diverse activitãþi de prevenire ºi combatere a
acestui gen de infracþiuni, care afecteazã direct
siguranþa cetãþeanului.
Astfel, Primãria comunei Voineºti, în data de
09.07.2009 a fost gazda unei întâlniri între toþi factorii
implicaþi în acest proiect. Printre participanþi,
enumerãm aici primarii comunelor Voineºti, Sotânga
ºi Dragomireºti, adjunctul inspectorului ºef al
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dâmboviþa ,
adjunctul ºefului Poliþiei Municipiului Târgoviºte, poliþiºti
din cadrul Compartimentului de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii, cât ºi poliþiºtii comunelor enumerate mai
sus. La aceastã întâlnire au participat, în calitate de
invitaþi, ºi primarii comunelor Malu cu Flori, Tãtãrani ºi
Cândeºti .

Cu sprijinul financiar al primãriilor comunelor
Voineºti, Sotânga ºi Dragomireºti a fost editat în 3000
de exemplare un pliant conþinând recomandãri
preventive pentru cetãþeni.
În data de 15.07.2009, cu ocazia organizãrii

Târgului sãptãmânal din Voineºti, poliþiºti din cadrul
Compartimentului de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii, Serviciului Poliþiei de Ordine Publicã de la
nivelul Inspectoratului de Poliþie Dâmboviþa, poliþiºti din
cadrul Poliþiei Municipiului Târgoviºte ºi Postului de
Poliþie Voineºti au fost în mijlocul cetãþenilor, au purtat
discuþii cu aceºtia ºi au distribuit materiale preventive
Alãturi de noi ºi de cetãþeni a fost primarul comunei
Voineºti, domnul Sandu Gabriel, împreunã cu alþi
reprezentanþi ai primãriei.
Ne-am bucurat de prezenþa unui numãr
semnificativ de locuitori ai comunei, cãrora le-am
distribuit aproximativ 800 de pliante cu recomandãri
preventive.
Cu toate eforturile ºi activitãþile pe care poliþiºtii
ºi le-au propus sã le deruleze împreunã cu reprezentaþii
autoritãþilor locale, suntem convinºi cã o scãdere
semnificativã a numãrului de infracþiuni de acest gen nu
se poate obþine decât cu sprijinul cetãþenilor.
Aceºtia trebuie sã înþeleagã cã siguranþa
avutului personal depinde în cea mai mare parte de ei,
de mãsurile de siguranþã pe care ei înºiºi trebuie
sã le ia.
Dacã tocmai aþi fost victima unei infracþiuni,
anunþaþi imediat POLIÞIA la numãrul de telefon 112
INSPECTOR ªEF
Chestor de poliþie drd. Aurel VLÃDULESCU
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RECOMANDÃRI MUNCÃ ÎN FOLOSUL
Pentru prevenirea furturilor
de animale ºi pãsãri poliþia
vã recomandã:
D În timpul nopþii asiguraþi
cu sisteme de închidere
(lacãte, zãvoare, etc.) uºile
grajdurilor sau anexelor
gospodãreºti unde þineþi
animalele ºi pãsãrile;
D Pe cât posibil, în timpul
nopþii, asiguraþi iluminatul
zonelor unde sunt acestea,
dar nu uitaþi, unul sau doi
câini de pazã vã pot scuti
de multe neplãceri;
D Animalele lãsate
nesupravegheate pe pãºuni,
izlazuri sau pe marginea
drumului constituie o pradã
uºoarã pentru hoþi, nu le
creaþi aceastã posibilitate;
D Nu amplasaþi grajdurile
sau adãposturile de animale
la distanþã mare de locuinþã,
sau în locuri izolate, fãrã
sã asiguraþi paza acestora;
D Când plecaþi de acasã
rugaþi vecinii sau rudele
apropiate sã vã supravegheze
locuinþa, procedaþi la fel ºi
dumneavoastrã când aceºtia
sunt plecaþi;

Dacã tocmai aþi fost victima
unei infracþiuni, anunþaþi
imediat POLIÞIA la numãrul
de telefon 112.
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COMUNITÃÞII

La sfârºitul lunii iunie 2009, la nivelul
Primãriei Voineºti erau înregistrate 87
familii ºi persoane singure care
beneficiazã de ajutor social conform
dificatã ºi
Legii 416/2001, mod
comp
pletatã de HG 1010/2006. Dintre
aceºtia, 39 au obligaþia sã particip
pe
la acþiunile ºi lucrãrile de interes local.
În intervalul de timp scurs de la
începutul anului ºi pânã în prezent,
beneficiarii de ajutor social, sub
supravegherea viceprimarului
localitãþii ºi a asistenþilor sociali, au
participat la lucrãri de desfiinþare a
depozitelor necontrolate de deºeuri
menajere din zona DN 72 A (pe tot
parcursul din localitatea Voineºti), din
zona cursurilor râurilor Dâmboviþa ºi
Râul Alb (s-a acþionat cu preponderenþã în zona podurilor din satele
Gemenea, Voineºti, Lunca ºi punctul
„Capul Piscului”). În satul Suduleni,
pentru a facilita închiderea gropii de
gunoi, s-au desfãºurat lucrãri
manuale de curãþare a vegetaþiei ºi
mãrãciniºurilor pe o suprafaþã de
peste un hectar. De asemenea, s-au
decolmatat amenajamentele prin care
sunt dirijate apele pluviale de pe

canalul „Valea lui Mihai”. Totodatã,
deºeurile menajere din gospodãriile
cetãþenilor din satul Gemenea ºi cele
de pe strãzile unde maºina de gunoi
nu are acces sunt colectate cu un
tractor cu remorcã deservit de
beneficiarii de ajutor social. La
instituþiile de pe teritoriul comunei ºcoli, dispensare, biserici, Spitalul
Voineºti – s-au efectuat lucrãri de
igienizare, tãiat ºi depozitat lemne,
precum ºi curãþarea de vegetaþie,
adâncirea ºi taluzarea ºanþurilor.
Toate lucrãrile de interes local se
desfãºoarã de cãtre beneficiarii
Legii 416/2001 dupã un „PLAN DE
LUCRÃRI” întocmit la începutul
fiecãrei luni de cãtre viceprimar ºi
aprobat de primarul localitãþii.
Beneficiarilor de ajutor social care
refuzã nejustificat efectuarea
acþiunilor sau lucrãrilor de interes
local, precum ºi cei care nu prezintã
trimestrial adeverinþe de la Agenþia de
ªomaj li se suspendã plata ajutorului
social.
Asistenþi sociali,
Ad
drian Oprea
Titi Oprea

Stimaþi cetãþeni,
Cu speranþa cã vã bucuraþi din plin de zilele cãlduroase ale acestei luni ºi
având bucuria cã, dupã atâtea ploi, cãldura ºi-a intrat în drepturile cuvenite ºi
bine meritate ºi, împreunã cu efortul depus de dvs. în livezi, la toamnã recolta
sã fie pe mãsura aºteptãrilor, Poliþia Rutierã Voineºti vã recomandã sã evitaþi
pe cât posibil deplasarea cu utilajele agricole, remorci, pompe de stropit,
platforme, etc. pe timp de noapte sau dacã totuºi s-a întârziat la locul unde
vã desfãºuraþi activitatea sã aveþi aceste utilaje echipate cu o sursã de
iluminare-semnalizare, cu un element reflectorizant, în partea din spate.
Evitând deplasarea, în special pe DN72A, cu aceste utilaje de la lãsarea serii
ºi pe timp de noapte sau echipându-le cu o sursã de iluminare-semnalizare,
evitãm producerea unor evenimente rutiere în care consecinþele pot fi foarte
grave. Chiar dacã ar fi mai puþin grave, aceste evenimente nu aduc decât
cheltuieli, stress, nervi, griji, timp pierdut. De asemenea, în plin sezon estival,
oricât ar fi de cald, evitaþi a circula cu mopedul sau scuterul fãrã a folosi
casca de protecþie. Însuºi cuvântul “protective” trebuie sã ne facã sã
înþelegem cã, folosind acest accesoriu, vom fi protejaþi în eventualitatea unei
greºeli din partea celui ce foloseºte acest mijloc de deplasare sau a altui
participant la trafic. În încheiere vã doresc multã cãldurã, mult soare ºi drum
fãrã evenimente.
Agent ºef Poliþie Rutierã Bad
dea Constantin
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STAÞIA DE PROGNOZÃ ªI AVERTIZARE VOINEªTI

BULETIN DE AVERTIZARE
z Toate speciile pomicole z

Condiþiile climatice din
ultimele zile au favorizat
apariþia ºi dezvoltarea
daunãtorului/bolii:
pãduchele din San-Jose
gen. II tr. I+ II , molii miniere,

acarieni, rapãn tr. XI +XIL,
fãinare XII+XIII, monilioza,
foc bacterian. Pentru
prevenire ºi combatere se
recomandã executarea
tratamentului numai pe

parcelele pe care s-au
realizat urmãtoarele condiþii:
D condiþii optime de
temperatura ºi precipitaþii
D prezenþa agenþilor de
dãunare

Variante recomandate:
 DECIS 25WG - 0,003% + TOPSIN
AL 70 PU - 0,1% + MERPAN 80
WDG - 0,15%
 RELDAN 40EC - 0,15% + FOLPAN
80 WDG - 0,15% + BUMPER
250EC - 0,03%
 PYRINEX QUICK - 0,1% +
DITHANE M 45 - 0,2% + SYSTHANE
FORTE - 0,02%
 SINORATOX 37EC - 0,2% +
SHAVIT - 0,2%
 SEIZER 10EC - 0,05% + FOLICUR
SOLO - 0,05% + ANTRACOL - 0,3%
PE PARCELELE UNDE S-A
OBSERVAT SIMPTOME DE FOC
BACTERIAN, LA VARIANTELE DE MAI SUS SE VA
ADAUGÃ: VITRA 50WP - 0,04%
PE PARCELELE UNDE S-A ÎNREGISTRAT
ATAC DE ACARIENI, LA VARIANTELE DE MAI SUS
SE VA ADAUGÃ UNUL DIN ACARICIDELE:
ENVIDOR - 0,04% SAU DEMITAN - 0,07%

DIN
REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- mai 2009 -

TRATAMENTUL I SE VA APLICA ÎN
PERIOADA: 23 - 28.07.2009
TRATAMENTUL II SE VA APLICA ÎN
PERIOADA: 02 - 08.08.2009

Sef staþiie,
ing
g. ªERBA
AN V.

DECESE

CÃSÃTORII
1. Stancu
Cãtãlin ºi
Matoiu Nicoleta

2. Stanica
Constantin-Daniel
ºi Stroe JaninaMãria
Le urãm casã de piatrã!

1. Ena ConstantinTeodor
2. David Mãria
3. Istrate Vasilica

4. Tita ºtefan
5. Toporan Mãria
6. Coman Elisabeta

Dumnezeu sã-ii odiihneascã!
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CENTRUL DE PERMANENÞÃ VOINEªTI,
vital pentru locuitorii comunei noastre
ºi nu numai…
Desfãºurându-mi activitatea
peste 20 ani într-un spital ºi
confruntându-mã zilnic cu tot felul de
probleme de sãnãtate ale locuitorilor
din zona respectivã, imediat ce am
fost ales primar al comunei Voineºti,
am dorit sã realizez, în cel mai scurt
timp posibil, un Centru de
Permanenþã în cadrul Centrului de
Sãnãtate Voineºti, cu condiþiile
necesare, pentru ca fiecare cetãþean
al comunei noastre sã poatã apela
la orice orã, cu toatã încrederea, la
servicii medicale de urgenþã. Un
centru de permanenta presupune
cã, zi ºi noapte, comunitatea are
asistenþã medicalã. Prima întâlnire
cu medicii de familie de pe întreaga
vale a Dâmboviþei am avut-o la
începutul lunii august 2008. Le-am
spus intenþia mea de a deschide un
Centru de Permanenþã la Voineºti,
iar dumnealor au spus cã sunt de
acord, dar cã nu au condiþiile
necesare desfãºurãrii unei activitãþi
medicale civilizate ºi de înaltã
performanþã. Am promis atunci cã,
în cel mai scurt timp posibil, voi
amenaja în cadrul Centrului de
Sãnãtate Voineºti un Centru de
Permanenþã ultramodern, cu toate
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dotãrile necesare. Þin sã mulþumesc
pe aceastã cale tuturor consilierilor
locali care au înþeles oportunitatea
înfiinþãrii acestui Centru de
Permanenþã, domnului manager
doctor Stãncescu Vasile pentru
sprijinul acordat ºi, în mod deosebit,
domnului deputat Ion Stan, care a
alocat fondurile necesare de la
rezerva bugetarã a statului pentru
realizarea acestui proiect. Este
vorba de 80.000 mii lei
(800.000 lei vechi), bani
care au fost folosiþi pentru
înfiinþarea Centrului de
Permanenþã.
Au fost igienizate 10 cabinete, s-a fãcut instalaþie de
încãlzire centralã pe gaze,
apã caldã, apã rece
curentã, s-au amenajat bãi,
duºuri ºi grupuri sanitare
moderne, s-a reparat ºi
vopsit tâmplãria existentã,
s-a placat cu gresie ºi
faianþã spaþiile necesare
desfãºurãrii activitãþii

medicale, conform normelor impuse
de Ministerul Sãnãtãþii. Pe data de 1
februarie 2009, Centrul de
Permanenþã Voineºti ºi-a început
activitatea. Împreunã am reuºit
acest lucru! Profit de aceastã
ocazie pentru a anunþa pe cei care
probabil încã nu au aflat de
înfiinþarea acestui centru cã aici îºi
desfãºoarã activitatea specialiºti în
medicinã (5 medici, 4 cadre medii),
care îºi cunosc foarte bine meseria
ºi o aplicã în cel mai sigur ºi plãcut
mod. Aºadar, vã invit pe toþi cei
care aveþi sau probabil veþi avea
vreo problemã de sãnãtate sã pãºiþi
cu toatã încrederea în acest centru
ºi, totodata, sã scutiþi drumuri, timp
ºi bani pentru deplasãri în alte
locuri. ªi îndrãznesc sã vã adresez
aceastã invitaþie cu convingerea cã,
pentru fiecare dintre noi, “sãnãtatea
e darul cel mai frumos ºi mai bogat
pe care natura ºtie sã-l facã”.

Cu deosebit resp
pect,
primar Sand
du Gabriel Dãnuþ

