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BILANÞUL
UNUI AN DE MANDAT
Dragii m ei,
Iatã cã a trecut un an de când, prin votul
dumneavoastrã, aþi decis sã vã reprezint interesele,
mi funcþia de primar ºi responsabilitatea
acordându-m
de prim-g
gospodar al comunei. Mã simt dator, ca
în acest numãr al Gazetei de Voineºti, sã vã prezint
un raport al realizãrilor Executivului Primãriei
Voineºti, cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Local, în
perioada iulie 2008-iiulie 2009.
D Pentru s ãnãtatea d umneavoastrã

Serviciul de salubritate
este achitat de Primãrie

1. Am iniþiat ºi sprijinit înfiinþarea unui punct
farmaceutic în satul Izvoarele.
2. Am iniþiat ºi sprijinit înfiinþarea Centrului de
Permanenþã Voineºti cu asistenþã medicalã 24h/24h.
3. Am iniþiat ºi participat cu resurse materiale ºi
bãneºti locale la modernizarea ºi igienizarea
Dispensarului medical din satul Izvoarele.
D Pentru c urãþenia c omunei n oastre
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4. Am iniþiat montarea a 100 de coºuri de gunoi
stradale în toate satele, punând accent deosebit
în faþa instituþiilor de interes public.
5. Am acordat resurse materiale si bãneºti pentru
dotarea ºcolilor, grãdiniþelor, bisericilor, Centrului de
Sãnãtate Voineºti, Târgului sãptãmânal, Biroului de
poliþie, cu un numãr de 60 europubele/240l.
6. Prin încheierea unui contract între Primãria
Voineºti ºi firma Prescom SA, s-a soluþionat
colectarea, în fiecare zi de vineri a sãptãmânii, a
gunoiului menajer rezultat din gospodãriile
dumneavoastrã, acþiune ce se desfãºoarã sub
supravegherea unui poliþist comunitar.

(continuare în pagina 5)
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GLASUL PÃMÂNTULUI
Din momentul intrarii
Romaniei in Uniunea
Europeana toti am
asteptat sa traim mai
bine si am sperat ca
vom fi sprijiniti sa ne
dezvoltam din punct
de vedere social, in
primul rand. Incepand
de anul trecut au
aparut si primele
semne ale
ajutoarelor mult
asteptate. Astfel, cei
mai curajosi dintre
dumneavoastra ati
fost receptivi la lucruri noi
iar cand s-au intocmit
dosare pentru subventiile
din fonduri europene v-ati
conformat si ati putut
beneficia de diverse
sume de bani, in functie
de suprafete de teren pe
care le detineti. Poate ca
nu toata lumea a fost
informata suficient la
vremea respectiva, poate
ca nu toti am avut
incredere in sprijinul
financiar promis de catre
UE. Anul acesta, in
imediata perioada, se vor
intocmi din nou dosare
pentru programele si
masurile de sprijin al
producatorilor agricoli iar
pentru a putea fi
accesate se impun unele
conditii. In primul rand
toate suprafetele de
teren detinute trebuiesc
declarate, inregistrate in
registrul agricol pe
puncte de reper,
suprafete si categorii
de folosinta. Nu de putine
ori, am fost pusi in
situatia de a nu va putea
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ajuta deoarece, desi
detineti un teren,
mostenire de foarte multi
ani, nefiind declarat,
acesta nu apare in
registrul agricol, iar
dumneavoastra nu
figurati ca proprietar.
Deja, in speranta ca pot
beneficia de fonduri mai
mari, multi au inceput
sa-si declare toate
proprietatile ce le detin
solicitand astfel
constatarea si
inregistrarea urgenta
a terenului. Trebuie sa
fim constienti ca atunci
cand cineva i-ti ofera
seriozitate cu siguranta
i-ti va si cere acelasi
lucru. In speta, fondurile
europene derulate prin
APIA, fiind
nerambursabile, au avut
un regim foarte strict,
ajungandu-se pana la
verificarile in teren
efectuate de catre
reprezentantii dumnealor,
iar acolo unde s-au
constatat nereguli au fost
suspendate platile.

Vazand cele intamplate
tragem urmatoarea
concluzie: trebuie sa dam
dovada de foarte mare
seriozitate fiindca nu mai
sunt admise scuze de
genul: „n-am stiut“, „am
crezut ca merge si asa“
sau „altcineva e de vina“.
Nu cred ca prisosesc
nimanui niste bani primiti
atunci cand ai mai mare
nevoie de ei si cu care
poti sa-ti acoperi o parte
din cheltuielile de
productie si asa foarte
mari. Ce puteti face
pentru a intra in legalitate
si normalitate? Primaria
Voinesti vine in sprijinul
dumneavoastra
punandu-va la dispozitie
specialistii de la
departamentul agricol
care va pot ajuta sa
corectati situatia din
Registrul agricol. Concret:
pentru toate terenurile
nedeclarate adresati-va
d-lui primar cu o cerere
tip, pe care o gasiti la
Ghiseul Unic din holul
Primariei, la care

OBLIGATORIU
atasati toate documentele care atesta
calitatea dvs.
de proprietar (titlu de
proprietate, certificat
de mostenitor,
contract de vanzarecumparare, hotarare
judecatoreasca, etc),
urmand ca toate
actele sa fie analizate
si sa se faca operarea
in registrul agricol
conform acestora. In
situatia in care nu
puteti dovedi cu acte ca
un anumit teren va
apartine, se va face o
constatare in teren, la
care vor fi prezenti,
obligatoriu, toti vecinii,
urmand a se incheia un
proces verbal, prin care
terenul respectiv va fi
trecut in Registrul
Agricol. Vor avea
prioritate la solutionare
cererile care au
documentele justificative
atasate. De asemenea
categoria de folosinta a
oricarui teren trebuie sa
fie declarata conform
situatiei reale din teren.
Tin sa va atrag atentia ca
orice persoana care
dobandeste un teren prin
orice modalitate,
devenind astfel
proprietar, este obligat
sa-l declare la Primarie,
pentru a fi luat in
evidenta, in termen
de maxim 3 luni, altfel
fiind pasibil de amenda
contraventionala.

(continuare în pagina 3)
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Semnal de alarmã

PRODUCÃTORII, LA MÂNA
SPECULANÞILOR!
Pomicultorii din Voineºti reclamã
de ani de zile cã sunt nevoiþi sã
vândã fructele angrosiºtilor, care
se manifestã ca adevãraþi stãpâni
peste tarabele din pieteþe
României. Pânã acum, factorii
de rãspundere n-au
vãzut, n-au auzit despre
aceastã situaþie. Recent,
primarul Dãnuþ Gabriel
Sandu a tras încã un
semnal de alarmã,
solicitând autoritãþilor
sã intervinã ºi sã le taie
din aripi speculanþilor.
„Trãim cu dezamãgirea
asta care o sã vinã la
1 octombrie, cã nu o sã
ne putem culege roadele
muncii. Nici acum nu s-a
reuºit ca voineºteanul
sã-ºi vândã marfa în marile pieþe
ale Capitalei, în pieþele din

Constanþa sau Braºov, etc. ªi,
asta, din cauzã cã existã o
grãmadã de AF-uri, de buticari,
care au închiriat tarabele, iar
producãtorul ajunge cu merele în
Capitalã ºi le vinde angro, la un

preþ de un leu ºi jumãtate kilogramul, dupã care merele de Voineºti

ajung pe tarabã la acelaºi preþ cu
produsele din marketuri, adicã trei
- patru lei kilogramul. Mi se pare
anormal ca cel care nu face
absolut nimic sã câºtige 200% faþã
de cât câºtigã producãtorul, doar
fiindcã are o asociaþie
familialã. Dacã aº fi primar
în Bucureºti, în fiecare
piaþã, aº lãsa 200 de tarabe
numai pentru producãtorii
particulari, unde sã se
vândã totul de la sursã:
legume, fructe, etc. Dar, la
ora actualã, producãtorul nu
este lãsat sã-ºi vândã
marfa direct la tarabã,
pentru cã intervine acest
angrosist care stã toatã
ziua, 12 luni dintr-un an, la
acea tarabã. Practic,
intervine mafia care existã în
pieþele din România“.

GLASUL PÃMÂNTULUI
(continuare din pagina 2)
Vin cu rugamintea la
dumneavoastra sa
incercati sa va clarificati
situatia din Registrul
Agricol din mai multe
motive.
- În momentul in care vor
aparea noi masuri de
sprijin pentru productia
agricola prioritate vor
avea cei care au actele in
regula si situatiile clare;

- În zilele cand se vor
intocmi actele pentru
respectivele dosare,
departamentul agricol
fiind foarte aglomerat nu
va mai putea opera de
urgenta in Registrul
agricol iar cei care veti fi
sub presiunea timpului nu
veti putea depune
dosarele in termen;
- Eventualele litigii se pot
clarifica numai avand o
situatie clara in Registrul

agricol;
- Declaratia privind
schimbarea categoriei de
folosinta poate fi facuta
imediat ce se
materializeaza in teren,
dar eventualele urgente
por fi ingradite in situatia
aglomerarii serviciului de
Registru agricol, caz
intalnit in zilele de
depunere a dosarelor
pentru subventii.
In concluzie, cu cat

situatia terenurilor
inregistrate in Registrul
agricol este mai clara cu
atat sansele de accesare
a fondurilor europene
sunt mai mari, iar
dumneavoastra puteti
deveni cu adevarat
fermieri europeni.
Va multumesc pentru
intelegere si va doresc
numai bine.
Viceprimar,
Ing. Popa Claudiu
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MASURA 141: SPRIJIN PENTRU
FERME DE SEMISUBZISTENTA
Pasul 1:
VERIFICAREA ELIGIBILITATII
Pentru verificarea eligibilitatii, fermierii se pot adresa
Oficiului Judetean de
Consultanta Agricola Dambovita
sau Centrului Zonal Integrat de
Consultanta Voinesti.
Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul nerambursabil acordat
prin Mãsura 141 sunt
persoanele fizice în vârstã de
pânã la 62 de ani (neîmpliniþi la
data depunerii Cererii de
finanþare), care desfãºoarã
activitãþi economice, în principal
activitãþi agricole ºi a cãror
exploataþie agricolã:
- are o dimensiune economicã
cuprinsã între 2 ºi 8 UDE (1ha
pomi= 2.125 UDE)
- este situatã pe teritoriul þãrii;
- este înregistratã în Registrul
Fermelor/Registrul agricol;
- comercializeazã o parte din
producþia agricolã obþinutã
Pasul 2:
INTOCMIREA PLANULUI
DE AFACERI
Pentru a putea primi
sprijin în cadrul Mãsurii 141,
solicitantul va trebui sã
întocmeascã un Plan de afaceri
pentru o perioadã de cinci ani.
Elaborarea Planului de
afaceri se realizeazã cu titlu
gratuit prin accesarea Mãsurii
143 "Furnizarea de servicii de
consiliere ºi consultanþã pentru
agricultori" de catre Oficiul
judetean de consultanta agricola
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Dambovita, tel: 0245-614045
Pasul 3:
DEPUNEREA DOSARULUI
(in perioada sesiunii de
depunere)
Dosarul cuprinde:
1) pentru persoanele fizice
neautorizate:
- Cerere de finantare
- Plan de afacere
- Acte proprietate sau folosinta
teren
- Extras registrul fermelor -APIA
- Extras registrul agricol -Primarie
- Certificat de producator
- Document inregistrare intr-o
forma asociativa
- Copie act identitate
Persoanele fizice
neautorizate la data depunerii
Cererii de finanþare, pot fi
beneficiari eligibili ai acestei
mãsuri, dacã se înregistreazã ºi
autorizeazã în condiþiile
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 44/2008 pânã la
data încheierii Contractului de
finanþare cu APDRP.
2) Pentru persoanele fizice
autorizate se mai depun:
- Certificat de inregistrare de la
Registrul Comertului.
- Cazier judiciar de la politie
- Cazier fiscal de la Finante
Publice
- Extras cont banca

PAS 4 :
SELECTIA PROIECTELOR SI
SEMNAREA CONTRACTULUI
DE FINANTARE
Când valoarea totalã a
proiectelor eligibile se situeazã
peste valoarea totalã alocatã
mãsurii în cadrul unei sesiuni,
Comitetul de Selecþie analizeazã
lista proiectelor eligibile cu
punctajul acordat, iar selecþia se
face în ordinea descrescãtoare a
punctajului de selecþie, cu
încadrarea în suma alocatã
Dupã o perioadã de trei
ani de la acordarea sprijinului se
verificã respectarea cerinþelor
minime din Planul de afaceri
depus iniþial la solicitarea
sprijinului. La aceastã datã,
solicitantul trebuie sã
demonstreze cã faþã de situaþia
iniþialã a activitãþii precizatã în
Planul de afaceri:
- producþia agricolã obþinutã
destinatã comercializãrii
înregistreazã o creºtere de 20%;
- dimensiunea economicã a
exploataþiei agricole creºte cu
minim 3 UDE.
IMPORTANT!
În cazul în care, la verificarea
Planului de afaceri, se constatã
cã nu sunt îndeplinite condiþiile
minime de acordare a sprijinului,
beneficiarul nu va mai primi
ajutorul pentru urmãtorii doi ani,
dar nu va returna sumele primite.

Director coordonator OJCA
Dambovita,, Ing. Oprea Ion
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BILANÞUL
UNUI AN DE MANDAT
(continuare din pagina 1)
7. Prin închiderea ecologicã a gropilor de gunoi
existente pe raza comunei Voineºti s-au redat
circuitului agricol terenurile dezafectate, pentru puneri
în posesie a persoanelor îndreptãþite a-ºi redobândi
dreptul de proprietate ce au fost soluþionate de cãtre
Comisia locala de aplicare a Legii Fondului Funciar.
8. Prin decolmatarea, în satul Suduleni, a canalului
Valea lui Mihai (canal ce devenise o sursã de infecþie
pentru locuitorii din zonã) au fost îmbunãtãþiþi
parametrii de mediu ºi redus impactul asupra
acestuia.
9. Prin defriºarea ºi apoi igienizarea periodicã a
Staþiei de Epurare din satul Voineºti am reuºit sã
oferim acesteia un aspect plãcut.
10. Datoritã problemelor existente, am refãcut
canalizarea la unul din blocurile existente în centrul
civic al satului Voineºti.
D Infrastructura l ocalitãþii
11. Am iniþiat ºi am participat la montarea a 8 tuburi
beton armat, de trecere pe drumurile sãteºti pentru
îmbunãtãþirea circulaþiei auto si pietonale (4 în satul
Izvoarele, 3 în satul Brãtuleºti, 1 în satul Onceºti).
12. Sub îndrumarea personalã a fost construit în
regim propriu un pod în satul Suduleni, punctul
„Pietriº”.
13. Prin schimbarea reþelei de alimentare cu apã în
satul Voineºti(aducþiune-distribuþie), pe o distanþã de
3900m, vechea instalaþie fiind distrusã fizic ºi moral
(cu o vechime de peste 30 de ani), am înlãturat ºi
neajunsurile alimentãrii cu apã a tuturor gospodãriilor
din satul Voineºti.
14. Realizând, în regim propriu, extinderea reþelei
de alimentare cu apã pe strãduþe ale comunei
Voineºti în lungime de peste 2000m am economisit
resurse bãneºti faþã de lucrãri executate cu anumite
firme.
15. Am iniþiat montarea a 9 staþii de autobuz pe raza
comunei Voineºti dupã cum urmeazã: una Onceºti,
una Brãtuleºti, douã Suduleni, douã Izvoarele, una
Mânjina, una Manga, una Voineºti.
16. Cu ajutorul unor cetãþeni de bunã credinþa ai
localitãþii noastre, au fost balastate o parte din drumurile
care duc la proprietãþile dumneavoastrã cum sunt

drumurile:”la Râpi”, “În Þarinã”, “Cãrbunu”, “Trifa”, “Valea
lui Bãr”, “Pãpuºeºti”, “Izvoranca”, “Ienãcheºti”,” Carva”,
etc.
17. Prin sponsorizarea oferitã de doi locuitori ai
satului Lunca, am realizat pietruirea unui sector de
drum din satul respectiv.
18. Cu 4000 tone piatrã de calcar am reuºit pietruirea
a jumãtate din drumurile comunale ºi sãteºti iar in
viitorul apropiat vom pietrui si cealaltã jumãtate.
19. Au mai fost montate încã 90 lãmpi pe instalaþia
de iluminat public existentã, repartizate în funcþie de
necesitãþi, în toate satele componente.
20. Cu sprijinul aparatului de specialitate al Primarului
ºi al cetãþenilor, am intervenit ori de câte ori a fost
nevoie, în urma ploilor torenþiale care au cãzut în
acest an, pentru reprofilarea drumurilor distruse
de torenþi.
D Biserici º i m onumente i storice
21. Cu fonduri alocate din bugetul local, am iniþiat
ºi realizat în bisericile din satele Brãtuleºti ºi Suduleni
încãlzire centralã pe lemne.
22. A fost schimbatã în întregime tâmplãria veche
de la biserica din satul Brãtuleºti cu una noua
din termopan.
23. S-a dotat cu o sobã de teracotã biserica din satul
Onceºti.
24. Au fost montate jgheaburi la biserica din satul
Mânjina.
25. O realizare importantã este modernizarea bisericii
din satul Voineºti (spãlarea picturii, montarea
lambriurilor ºi parchetului, schimbarea catapeteasmei,
dotarea cu 100 de scaune precum ºi igienizarea aleii
de acces).
26. Au fost igienizate Monumentele Istorice din satele
Brãtuleºti, Voineºti ºi Manga.
27. Am susþinut ºi contribuit la realizarea
Monumentului „Eroii noºtrii”, situat în curtea bisericii
Suduleni.
28. Prin sponsorizãri am reuºit sã acoperim bisericuþa
de lemn din satul Onceºti construitã în anul 1814
ºi s-a elaborat un proiect pentru restaurarea
bisericuþei cu hramul „Biserica tuturor Sfinþilor-Sfântul
Ioan Botezãtorul” ºi asfaltare cãi acces.

(continuare în pagina 6)
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BILANÞUL UNUI
(continuare din pagina 5)
D Târgul s ãptãmânal V oineºti

Copertine târg sãptãmânal

29. Am iniþiat ºi urmãrit efectiv construirea a 27
copertine metalice pentru comercianþi, copertine
sub care intenþionãm sã facem un en-gross de fructe
în viitorul apropiat.
30. Prin amenajarea unei parcãri ºi a unui drum de
acces colateral târgului sãptãmânal, s-a realizat un
ambient propice desfãºurãrii ºi participãrii în cadrul
târgului sãptãmânal.
31. A fost eradicat în totalitate furtul la mãsurat
cereale prin introducerea dublelor confecþionate
de Primãrie, verificate metrologic, duble ce poartã
conform articolului din ziarul Cancan numele de
„Ocaua lui Gambã”.
32.Prin grija poliþiºtilor comunitari ºi administratorul
târgului sãptãmânal am reuºit disciplinarea activitãþii
ce se desfãºoarã acolo fãrã a mai fi nevoie
de intervenþia lucratorilor Biroului de poliþie Voineºti.
D Pentru c opiii º i t inerii c omunei V oineºti

Parc de joacã Brãtuleºti

Drum pietruit Onceºti
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33. Am iniþiat ºi am realizat douã parcuri de joacã
pentru copii în satele Izvoarele ºi Brãtuleºti plus douã
mini-locuri de joacã în incintele grãdiniþelor de copii
din satele Voineºti ºi Manga.
34. Am iniþiat ºi construit un teren de fotbal pe teren
redus, dimensiuni 40m/20m în satul Izvoarele.
35. Am pus la dispozitia tutror tinerilor din comuna
Voineºti, la cerere, fãrã platã, în nocturnã, terenul de
fotbal redus din satul Voineºti pentru organizarea
unor jocuri de fotbal.
(continuare în pagina 7)

Tâmplãrie termopan
Biserica Brãtuleºti
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AN DE MANDAT
(continuare din pagina 6)
36. Am organizat în zilele de 6-7 ianuarie 2009
Turneul de fotbal intitulat „Cupa Voineºti”, turneu
la care au participat 12 echipe din tot judetul.
37. Am organizat „Balul Bobocilor 2008” pentru
elevii Grupului ªcolar Agricol Voineºti ºi îi
aºteptam ºi în toamna acestui an.
38. Am iniþiat ºi am realizat modernizarea celei
mai frumoase ºi moderne sãli de nunþi de pe
valea Dâmboviþei, în satul Voineºti, cu o
capacitate totala de 400 locuri.
39. Cu un instructor de dansuri autorizat, am
înfiinþat 4 echipe de dansatori cu vârste cuprinse
între 7-14 ani, echipe ce ne reprezintã cu succes
la competiþiile organizate în întreg judeþul.

Pod Suduleni - Punct „Pietriº“

D Resurse u mane
40.Am iniþiat ºi înfiinþat serviciul poliþiei
comunitare în localitatea Voineºti, serviciu dotat
cu toate cele necesare pentru desfãºurarea în
bune condiþii a activitãþii.
41. Am iniþiat ºi înfiinþat în cadrul primãriei
“Ghiºeul Unic”, serviciu ce acordã tuturor
locuitorilor comunei noastre informaþiile absolut
necesare.
42. Am iniþiat proiectul pentru înfiinþarea
Serviciului de evidenþã al persoanei, serviciu ce
sperãm sã fie funcþional începând cu data de
01.11.2009 (vom elibera cãrþi de identitate la
Primãria Voineºti).

(continuare în pagina 8)

Întreþinere staþia de epurare

Acoperiº Biserica din cimitir Onceºti

Drum pietruit Brãtuleºti
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BILANÞUL
UNUI AN DE MANDAT
(continuare din pagina 7)
43. Am creat posturile de: audit, integrare europeanã
ºi informatician, posturi absolut necesare pentru
buna desfãºurare a activitãþii în cadrul Primãriei
Voineºti.
D Învãþãmântul p reºcolar, º colar g imnazial
ºi l iceal
44. Am finalizat lucrãrile de reabilitare a ªcolii
Brãtuleºti, clasele I-IV.
45. Se lucreazã la reabilitarea ºi extinderea ªcolii
Generale Voineºti, cu clasele I-VIII.
46. Se lucreazã la reabilitarea ºi extinderea Grupului
ªcolar Agricol Voineºti.
47. Au fost dotate din sponsorizãri cu mochete
cancelaria ªcolii Gemenea Brãtuleºti clasele V-VIII,
Grãdiniþa Brãtuleºti ºi sala de sport de la ªcoala
Onceºti.
48. Din sponsorizãri au fost dotate cu jucãrii
grãdiniþele din satele: Izvoarele ºi Manga.
49. ªcoala Gemenea Brãtuleºti, clasele V-VIII,
a fost racordatã la reþeaua de alimentare cu apã.
50. Au fost reabilitate grupurile sanitare de la
Grãdiniþa Voineºti ºi parþial schimbatã tâmplãria.
D Comisie d e f ond f unciar
51. Am efectuat puneri în posesie pe o suprafaþã
de circa 40ha pãdure.
52. Am efectuat puneri în posesie pe o suprafaþã
de circa 8ha pãmânt arabil.
53. Am delimitat suprafeþele pentru punerea
în posesie a 135ha paºune pe raza comunei
Moroieni (muntele Deleanu), urmând ca dupã
constituirea Comisiei judeþene de fond funciar
sã putem elibera fiºele de punere în posesie.
54. Am încercat ºi am rezolvat în proporþie de 90%
toate hotãrârile judecãtoreºti privind puneri în
posesie pentru cetãþeni ai comunei Voineºti.
55. În proporþie de 90% am rezolvat “cazul Giuglan”
privind executarea unei hotãrâri judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile a Curþii drepturilor omului
pronunatã la Strasbourg.
56. Am soluþionat cazurile „Savu Vasilica” ºi „Lazãr
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Ion” din satul Izvoarele, cetãþeni plimbaþi prin
instanþele de judecatã de peste 10 ani.
D Asistenþã s ocialã
57. Am întocmit dosare de ajutor social conform legii
416/2001 tuturor persoanelor îndreptãþite sã
beneficieze de acest ajutor, fãrã a þine cont de
afinitãþile politice sau a sferelor de influenþã.
58. Am reuºit plata tuturor beneficiarilor legii
416/2001 precum ºi a însoþitorilor persoanelor cu
handicap, la zi, inclusiv restanþe, privind sporul de
vechime ºi concedii de odihnã, ºi vom avea banii
necesari pentru plata acestora pânã la finele anului
curent.
D Registrul a gricol
59. La solicitãrile dumneavoastrã privind schimbarea
categoriei de folosinþã a terenurilor am rãspuns
prompt prin întocmirea procesului verbal care vã
este absolut necesar pentru depunerea ºi obþinerea
fondurilor APIA.
60. Am reuºit sã schimb totalmente mentalitatea
funcþionalului public din Primãria Voineºti privind
mãsurãtorile ºi constatãrile în teren efectuate în
urma unor solicitãri ale dumneavoastrã.

(continuare în pagina 12)
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Comuna cu marca de renume
“Marul de Voinesti“, cu oameni gospodari
si indarjiti la munca in plantatiile
pomicole, nu poate fi ocolita de pronia
cereasca, de a beneficia de fondurile
alocate de Uniunea Europeana pentru
dezvoltarea agriculturii, infrastructurii, in
general economico – sociala, prin
Programul National de Dezvoltare
Rurala, al Guvernului Romaniei.
Dar nu a fost asa! Cel putin in
aceasta sesiune, poate ultima, de
depunere a proiectelor in cadrul Masurii
322, a Programului National de
Dezvoltare Rurala “Renovarea,
dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economie si
populatie rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale“, comunei Voinesti i
s-au frant aripile, neputand intra in
competitia nationala de a primi finantare
europeana pentru un proiect indraznet.
Initiatorul proiectului, Consiliul
Local Voinesti prin reprezentantul sau
legal - PRIMAR - Sandu Gabriel Danut a conceput un proiect integrat ce
cuprinde patru componente care sunt
incluse in obiectivele generale ale
Masurii 322 – imbunatatirea accesului
membrilor comunitatilor locale la
serviciile publice de baza si anume:
“Sistem centralizat de canalizare in satul
Voinesti, comuna Voinesti, jud
Dambovita, reabilitare prin asfaltare
drumuri de interes local in comuna
Voinesti, centru de ingrijire persoane cu
nevoi speciale in sat Izvoarele, comuna
Voinesti, dotare Camin Cultural in satul
Gemenea Bratulesti, comuna Voinesti,
Judetul Dambovita”.
Acest proiect, cu o valoare
totala a investitiei de 12 503 595 mii lei
(cu TVA ), adica 2 876 373 euro, ce se
derula pe o perioada de 3 ani, cuprinde:

D Sistemul centralizat de
canalizare in satul Voinesti pe o lungime
de 7721,93 m, prevazut cu conducta de
canalizare menajera, statie de pompare
ape uzate, statie de epurare compacta,
camine canalizare, conducte de
descarcare ape uzate epurate, avand
ca principale efecte minimizarea
efectelor negative ale haznalelor
taranesti asupra mediului (apei, solului),
imbunatatind astfel parametrii de mediu
prin reducerea impactului asupra
acviferului freatic, restabilind parametrii
fizico-chimici si biologici, de calitate a
apei si solului si in final, dezideratul
suprem – imbunatatirea calitatii vietii
pentru locuitorii comunei, a potentialilor
vizitatori, crescand totodata
atractivitatea zonei.
D Reabilitarea prin asfaltare de
drumuri de interes local in satul Voinesti
pe o lungime de 6299,14m, cu o latime
de carosabil de 4 m si latimea
acostamentului de 2xo,5o m, are ca
obiective imbunatatirea calitatii mediului
in ceea ce priveste evitarea inundatiilor,
prosperitatea populatiei deservite prin
asigurarea unei vieti rurale mai bune
precum si prin atragerea investitorilor si
dezvoltarea celor existenti, aducerea
sistemului rutier la parametrii tehnici
corespunzatori categoriei drumului,
asigurandu-se astfel conditii bune de
siguranta si confort, reducand riscurile
privind siguranta traficului, realizarea
unui profil transversal cu elemente
geometrice, care sa se incadreze in
prevederile legale, asigurarea
scurgerii apelor pluviale in lungul
santurilor, in conditii cat mai bune si nu
in ultimul rand, tratarea in mod special a
traversarii localitatii cu prevederea de
masuri de siguranta a circulatiei.
D Centrul de ingrijire persoane
cu nevoi speciale ce se construia pe un
teren in suprafata de 2300 mp in satul
Izvoarele, devenea un model pentru
celelalte zone ale judetului Dambovita,
fiind proiectat pentru un echivalent de
8600 de locuitori.
Proiectul prevede construirea
unui centru de nivel S+P a carui
suprafata construita este de 421 mp, iar

cea desfasurata de 561,5 mp, compus,
la parter, din saloane pentru barbati si
femei, cabinet medic de garda, cabinet
asistent medical, salon de zi, grupuri
sanitare, sali de dus, depozit de
medicamente, sala de mese, bucatarie,
depozit de alimente, grup sanitar, hol.
Pentru incalzirea centrului se construia o
cladire pentru centrala pe lemne cu o
suprafata de 19,25 mp. Curtea
centrului e amenajata cu alei din pavele
si prevazuta cu o parcare. La acestea se
adauga dotarile: instalatii termice,
instalatii exterioare de apa si canalizare.
Infiintarea centrului de ingrijire are drept
efect direct imbunatatirea vietii pentru
ersoanele cu afectiuni psihomotorii. În
vederea realizarii acestui deziderat,
Consiliul local Voinesti a adoptat prin
hotarare a sa incheierea parteneriatului
cu Fundatia “Crucea Alb Galbena
Romania“ – filiala Dambovita.
D Dotarea Caminului Cultural
din satul Gemenea – Bratulesti are ca
tinta principala crearea unei institutii
reformate, functionale, de asezamant
cultural modern, dotat cu echipamente,
costume populare, aparatura specifica.
In spiritul viziunii integratoare a
Uniunii Europene, a unitatii sale in
diversitate culturala, indemnul de a
asigura conservarea si promovarea
valorilor definitorii ale comunitatii locale
din comunaVoinesti , crearea unui spatiu
reprezentativ – gest de siguranta pentru
pastrarea vie, in constiinta comunitatii, a
valorosului patrimoniu creat dealungul
secolelor de inaintasii celor de azi,
patrimoniu ce este parte a culturii
populare romanesti.
In spiritul Conventiei pentru
Salvagardarea patrimoniului cultural
imaterial, la care Romania a aderat inca
din anul 2005, administratia publica
locala, prin acest proiect a incercat cu
eforturi remarcabile, ca valorile
mostenirilor sa nu se piarda, asigurand
transmiterea lor, prin acest asezamant
de cultura sateasca – Camin Cultural
Gemenea Bratulesti.
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Pe scena acestui asezamant
au fost prezentate numeroase
spectacole folclorice, aici au fost
adapostite colectii de costume
populare vechi, obiecte si instrumentar
din gospodaria traditionala
munteneasca, colectii de fotografii si
documente vechi, valori exceptionale
care asteapta conditii de conservare si
de prezentare permanenta pentru
locuitorii de azi ai satelor comunei
Voinesti, dar si publicului interesat, in
general.
Proiectul are ca obiective
realizarea unui punct muzeal satesc
(traditia cultivarii marului), valorile pe
care locuitorii comunei le pastreaza in
practica, dar si in memoria lor, de a fi
salvate de la disparitie, conservate si
puse la dispozitia cunoasterii, mai ales
a tinerei generatii; realizarea unui
punct de informare cu date din toate
domeniile de activitate, pentru copiii din
comunitatea locala, dar si pentru
interesul cetatenilor, pentru toate
problemele de interes comunitar;
cercuri ale micilor mestesugari,
mestesuguri traditionale, pastrate si
readuse in practica.
Astfel, in vederea realizarii
celor propuse, Parohia Gemenea
Bratulesti, prin preotul paroh Vrabiescu
Constantin isi da acordul prin
parteneriat, de a sprijini componenta
culturala a proiectului.
Dar totul era numai un vis,
toata munca de un an de zile si
optimismul au durat numai pana la
data de 30 07 2009 (penultima zi de
depunere a proiectului), cand cererea
de finantare a proiectului cu nr l03 nu
a fost acceptata pentru verificare.
Motivul: “eliminarea debitului /
solutionarea litigiului cu Agentia de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit“, mostenire din vechiul mandat
2004-2008 .
Debitul nelichidat in suma de
42119,63 lei (adica 38677,35 lei debitul
si 3442,28 lei dobanda) provenea din
achitarea de catre Consiliul Local
Voinesti a unor cheltuieli neeligibile ale
Contractului de finantare 600019/2003
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– Masura 2.1. din Programul Sapard –
proiect: “ Alimentare cu apa in comuna
Voinesti – extindere lucrari existente “
Cheltuielile neeligibile reprezentau
decontarile la transele a II –a si a IV-a
a lucrarilor de constructii montaj si
echipamente la realizarea instalatiilor
electrice, acestea fiind considerate
partial in sarcina operatorului de retea.
In urma constatarii acestor
nereguli, sesizate inca din anul 2007,
prin procesul verbal intocmit de
Comisia de control constituita la nivelul
Agentiei de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit, Consiliul local
Voinesti, prin reprezentantul sau legal
de atunci – Tita Mihai - in dosarul nr
2050/42/2007 solicita anularea partiala
a actului administrativ, intocmit de
comisie si suspendarea partiala a
acestuia (adica plata sumei de
38677,35lei), pana la solutionarea
definitiva si irevocabila a cauzei, la
Curtea de Apel Ploiesti.
La primul termen de judecata
- 31 ianuarie 2008, Consiliul local
Voinesti depune intampinare,
sustinandu-si cauza cu inscrisuri
(avize tehnice de racordare la reteaua
electrica, facturi fiscale, process verbal
de inventariere) si prin proba acceptata
de instanta – expertiza tehnica
judiciara, la data de 12 mai 2008,
Curtea de Apel Ploiesti se pronunta si
hotaraste ca sum a datorata de
Consiliul local Voinesti nu este de
38677,35 lei ci de 14498,88 lei, prin
sentinta civila nr 122.
Impotriva acestei sentiente,
Agentia declara recurs la Inalta Curte
de Casatie si Justitie - Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal,
trimitand cauza spre rejudecare la
Curtea de Apel Ploiesti, iar dupa 7 luni,
aceasta acorda primul termen de
judecata la 23 03 2009.
In urma noilor probe
administrate, a completarii raportului de
expertiza, la data de 10 06 2009 prin
Sentinta cu nr lll, Curtea de Apel
Ploiesti, a doua oara, admite in parte
actiunea formulate de Consiliul Local
Voinesti, prin reprezentantul sau legal –
Primar – Sandu Gabriel Danut pastrand aceeasi solutie, ca suma

datorata este de 14498,88 lei si nu cea
de 38677,35 lei.
Increzator in ramanerea
definitiva si executorie a acestei
hotarari, Consiliul Local Voinesti, achita
la data de 27. 07. 2009 suma precizata
in hotarare.
Prin adresa, la data de
31.07.2009, Agentia notifica Consiliul
local Voinesti ca nu este achitata in
intregime contravaloarea debitului,
acesta mai avand de achitat suma de
50788,49 lei, suma virata
nereprezentand decat o fractiune din
datorie (debit).
La insistentele administratiei
locale prin adrese si memorii inaintate
institutiilor abilitate ale statului Agentiei, inclusiv catre Ministerul
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale – domnului Ministru Ilie Sarbu de a se accepta depunerea proiectului
in aceasta sesiune, sub angajament
solemn de a fi achitat debitul hotarat de
instanta de judecata suprema, acestea
raspund ca in urma recursului declarat,
din nou, la sentinta pronuntata de
Curtea de Apel Ploiesti din lo iunie
2009 , la Inalta Curte de Justitie si
Casatie, “pana la pronuntarea hotararii
definitive si irevocabile de catre
aceasta instanta si pana la
reglementarea situatiei inregistrata in
evidentele contabile ale APDRP –este
imposibila primirea proiectului integrat
in cadrul Masurii 322 in sesiunea I
2009 pentru obtinerea de fonduri
nerambursabile prin FEADR “.
Cautam vinovatii? Suntem in
masura sa judecam ceea ce este bun
sau gresit in societatea de azi?
Victimele nu suntem decat noi,
cei 6236 de cetateni ai comunei
Voinesti, vaduviti de un proiect care
le-ar fi imbunatatit considerabil
conditiile de viata si poate multi alti
investitori si vizitatori care si-ar fi adus
aportul in dezvoltarea comunei noastre,
punand in valoare mostenirea rurala a
comunei Voinesti.
Dar speranta moare ultima…

SECRETAR,
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c. POPESCU OTILIA
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Staþia de prognozã ºi avertizare Voineºti

BULETIN DE AVERTIZARE - SPECIA MÃR
Condiþþiile climaterice din ultimele
zile au favorizat apariþþia ºi dezvoltarea bolii/dãu
unãtoru
ulu
ui: viermele merelor gen. III,, tr. I ºi II,,
molii miniere,, molia pielitei,,
acarieni,, rapãn tr. XIII - XIV,,
fãinare tr. XIV - XV,, monilioza,,
foc bacterian.
Tratamentul se va executa pe
parcelele pe care s-au realizat
urmãtoarele condiþii:
- Maximul curbei zbor
- Condiþii optime pentru agenþii
patogeni
Variante recomandate:
1. Proteus od 110 - 0,05% +

Topsin Al 70 PU - 0,1%
2. Calypso 480SC - 0,02% +
Topsin 250 EC - 0,14%
3. Karate Zeon - 0,015% +
Dithane M 45 - 0,2%
4. Actara - 0,01% + Shavit 0,2%
5. Nurelle D 500/50 - 0,1% +
Merpan 80 WDG - 0,15%
6. Novadim progress - 0,075% +
Folpan 80 WDG - 0,15%
Pe parcelele unde s-a observat
simptome de foc bacterian la
variantele de mai sus se va
adãuga Vitra 50WP - 0,04%.

Pe parcelele unde s-a înregistrat
atac de acarieni, la variantele de
mai sus se va adãuga: Demitan 0,07%
La specia PÃR:
- Rimon 10EC - 0,075% +
Merpan 80WDG - 0,15%
- Mospilan 20 SG - 0,02% +
Folpan 80WDG - 0,15%
- Nurelle D500/50 - 0,075% +
Dithante M45 - 0,2%
* Tratamentul I se va aplica în
perioada 15 - 20 august 2009
* Tratamentul II se va aplica în
perioada 25 - 30 august 2009

BULETIN DE AVERTIZARE - SPECIA PRUN
Condiþþiile climatice din ultimele
zile au favorizat apariþþia ºi dezvoltarea dãu
unãtoru
ulu
ui/bolii: viermele pru
un gen III tr. I ºi II,, afide,,
omizi defoliatoare,, molioza,, plu
um
pox,, pãtarea roºie a gru
unzelor.
Tratamentul se va executa pe
parcelele pe care s-au realizat
urmãtoarele condiþii:
- Maximul curbei de zbor

DIN
REGISTRELE
STÃRII CIVILE

- Condiþii optime pentru agenþii
patogeni.

* Tratamentul I se va aplica în
perioada 15 - 20 august 2009

Pentru prevenire ºi combatere se
recomandã:
1. Decis 2,5 EC - 0,025% +
Merpan 80 WDG - 0,15%
2. Fastac 10 EC - 0,02% +
Folpan 80 WDG - 0,15%
3. Sinratox R 35 - 0,1% +
Dithane M 45 - 0,2%

* Tratamentul II se va aplica în
perioada 25 - 30 august 2009

CÃSÃTORII
1. PAMBRIU ION si PADURARU
NICOLETA - DANIELA

- iulie 2009 -

Le urãm casã de piatrã!

NU S E V OR T RATA
SOIURILE I NTRATE Î N
PÂRGÃ - C OACERE!
ªef Staþþie,,
ing. ªerban V.

DECESE
1. ONCESCU MIHAIL
2. DINU ANA
3. SANDA PETRE

4. CIOCEA GHEORGHE
5. DELIU GHEORGHE
6. MIHALCESCU ION

Dumnezeu sã-ii odiihneascã în pace!
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BILANÞUL
UNUI AN DE MANDAT
(continuare din pagina 8)
D Proiecte c e a ºteaptã f inanþare
61. Reabilitare ºi modernizare Campus
preuniversitar ºi construirea unei sãli de
sport în incinta Grupului ªcolar Agricol
Voineºti.
62. Reabilitare ºi extindere ªcoala Generalã
Brãtuleºti, clasele V-VIII.
63. Reabilitare ºi extindere ªcoala Generalã
Izvoarele.

Parc de joacã Izvoarele

64. Reabilitare ªcoala Generalã Manga.
65. Restaurare ºi modernizare bisericuþa
din Onceºti cu asfaltare cãi de acces.
66. Asfaltare DC 121 Voineºti-Manga.
67. Modernizare ºi asfaltare „Strada
Iuguleºtilor”.
68. Construcþie pod peste Pârâul Valea
Mare în satul Gemenea Brãtuleºti.
69. Reabilitarea ºi modernizarea Cãminului
Cultural din satul Gemenea Brãtuleºti.

Refugii în staþii de autobuz

70. Reabilitarea ºi modernizarea Cãminului
Cultural din satul Suduleni.
Aº dori sã închei acest articol
prin a preciza cã ºi într-un an de crizã,
la nivelul comunei noastre se pot realiza
lucruri mãreþe. Cu ajutorul bunului
Dumnezeu, ne propunem ca în urmãtorul
an sã puteþi beneficia de mai multe realizãri
ca în perioada iulie 2008-iulie 2009.

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
Sand
du Dãnuþ Gabriel
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Teren fotbal Izvoarele

