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MODERNIZAREA
PRIN ASFALTARE A
DCL 127 ŞI DS 845
SE APROPIE DE
FINALIZARE
Dragii mei,
În primăvara acestui an, am emis Ordinul de
începere a lucrărilor
pentru proiectul intitulat
“Modernizare prin asfaltare a DC 127 şi DS 845 în satele
Izvoarele şi Suduleni, pe o lungime de 2,96 km”,
investiţie realizată de Consiliul Local Voineşti în ascociere
cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi finanţată în cote
egale de 50% cu 50%.
Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local
Voineşti a contractat un împrumut în valoare de
1.060.000, cu o perioadă de graţie de 4 ani, dobânda
fiind de 4,25% pe an.
Perioada de execuţie, conform contractului

încheiat, va fi de 12 luni. Vă pot spune că lucrările sunt
avansate, deja am finalizat turnarea celor două straturi
de asfalt pe DC 127, pe DS 845 şi pe străduţele laterale
pe o distanţă de 25 m. Primul strat are grosimea de 6 cm,
iar stratul al doilea (cel de uzură) are grosimea de 3 cm.
Totodată, au fost montate toate podeţele
transversale şi în proporţie de 85% au fost construite
timpane la fiecare podeţ montat. Se va lucra în
continuare, atât cât timpul va fi favorabil, la realizarea
şanţurilor betonate şi podiştilor de acces în gospodăriile
dumneavoastră.
Au fost realizaţi peste 3 km de şanţuri betonate
şi aproximativ 100 de podeţe de acces la proprietăţi,
rămânând de executat circa 2,7 km şanţuri betonate
şi 100 de podeţe.
În primăvara anului următor, se vor monta toate
indicatoarele rutiere şi se vor face marcajele pe întreg
tronsonul de asfalt.
Avem o veste bună: intenţionăm ca, în
momentul finalizării proiectului, în urma discuţiilor pe
care le vom avea cu dumneavoastră, să modificăm
traseul curselor de călători ce vin dinspre Pietrari,
Bărbuleţu, Râul alb prin interiorul satelor Suduleni şi
Izvoarele facilitând astfel deplasările dumneavoastră din
şi spre Târgovişte.
Continuare în pagina 2
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MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE
A DCL 127 ŞI DS 845
SE APROPIE DE FINALIZARE
Continuare din pagina 1
Putem spune că, prin realizarea aestui obiectiv, am
reuşit să creştem nivelul de civilizaţie şi din această zonă a
comunei Voineşti, dar vă supun atenţiei următoarele
recomandări pentru evitarea unor situaţii nedorite:
- ATENŢIE, ŞOFERI, CUM ŞI CU CE VITEZĂ CIRCULAŢI PE
ACESTE TRONSOANE DE DRUM!
- ATENŢIE, CONDUCĂTORI DE ATELAJE HIPO, CUM VĂ
DEPĂLASAŢI PE ŞOSEA ŞI NU MAI LĂSAŢI NESUPRAVEGHEAŢI
CAII ŞI CELELALTE ANIMALE!
- ATENŢIE, DUMNEAVOASTRĂ, IUBIŢI CETĂŢENI, CUM VĂ
DEPLASAŢI PE PARTEA CAROSABILĂ!
- MARE ATENŢIE LA SUPRAVEGHEREA COPIILOR
DUMNEAVOASTRĂ, LA MODUL ÎN CARE IES DIN CURTI, LA
MODUL ÎN CARE TRAVERSEAZĂ STRADA. SPUNEŢI-LE TOT
TIMPUL CĂ LOCUL DE JOACĂ NU ESTE PE STRADĂ!
- ATENŢIE MARE LA TRANSPORTUL DE MATERIAL LEMNOS ŞI
NU UITAŢI CĂ PE ŞOSEA TRANSPORTUL BUŞTEANULUI
“TÂRÂŞ” ESTE STRICT INTERZIS!
Sincer, îmi doresc să nu avem niciun eveniment rutier
neplăcut pe acest sector de drum aproape finalizat.
În încheiere, vreau să vă mulţumesc, dragi izvorani,
pentru sprijinul şi înţelegerea de care aţi dat dovadă în
realizarea acestui obiectiv. Mulţumesc, de asemenea,

consilierilor locali pentru activitatea din cadrul şedinţelor în
care am dezbătut acest proiect. Mulţumesc echipei de
implementare a proiectului, din cadrul Primăriei Voineşti.
Mulţumesc echipei de consilieri judeţeni şi, nu în ultimul rând,
preşedintelui Consiliului judeţean, domnului Adrian Ţuţuianu,
pentru sprijinul acordat în permanenţă localităţii noastre.
Consider că strada asfaltată reprezintă un grad de
civilizaţie ridicat. Iubiţi voineşteni din toate satele, am o
rugăminte: aveţi răbdare fiindcă NU NE VOM OPRI AICI!
Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu

Cultura noastră, bunul cel mai de preţ!
În faţa avalanşei de informaţii
pe care elevul de astăzi le primeşte prin
intermediul internetului, informaţii care,
de cele mai multe ori, sunt eronate,
cultura a devenit o cenuşăreasă a
preocupărilor sale. Pentru a sparge

această „blocadă”, am hotărât să
aducem cultura în viaţa liceului nostru,
prin intermediul unor manifestări
organizate de cercurile care activează în
unitatea şcolară.
O primă iniţiativă a venit din

partea cercului „Istoria recentă a
României”, care a organizat, în data de
22 octombrie 2015, conferinţa
“Voineşteni cu care ne mândrim: preotul
profesor Gheorghe I. Cotenescu şi luptătorul anticomunist Traian Marinescu
Geagu”. Această conferinţă s-a bucurat
de prezenţa domnului conferenţiar Radu
Petrescu-Muscel, descendent al celor
două personalităţi comemorate, dar şi
de numeroşi elevi.
Interesul elevilor faţă de astfel
de manifestări ne îndreptăţesc să
sperăm că suntem pe drumul cel bun, iar
cultura va recăpăta un loc important în
viaţa comunităţii.
Prof. dr. Iurea Ionuţ
Liceul Tehnologic Voineşti
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PAGINA CREŞTINĂ
“Precum vreţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le
şi voi lor” (LUCA-VI-31-36)
Sunt cuvintele Mărturisitorului Iisus
Hristos, pe care le-am auzit în
Evanghelia ce s-a citit acum câteva
Duminici, la Sfânta Biserică. Ele vin
să întărească, încă odată, în
conştiinţa noastră, raportul ce
trebuie să dăinuie totdeauna între
noi şi semenii nostril, ca fraţi şi fii ai
Aceluiaşi Tată Ceresc.
Încă de când a fost creat, omul a
fost făcut să trăiască nu singur.
“Nu e bine să fie omul singur”
(FACERE II) spune Dumnezeu. El e
făcut pentru comuniune - în familie,
societate. Acest aspect are unele
responsabilităţi pentru el. Normele
civice şi mai ales cele morale trebuie
să reprezinte pentru el un reper
după care trebuie să-şi călăuzească
paşii pe drumul ce-l parcurge în
această viaţă şi care are ca unic scop
mântuirea.
Mântuirea este ţelul şi bunul cel mai
de preţ spre care trebuie să tindă
orice creştin, fiecare om, de orice
categorie ar fi. În faţa lui Hristos nu
se face nicio deosebire de avere,
rang, clasă socială, sex sau rasă, ci
toţi oamenii sunt egali; omenia,
bunul simţ, fiind singura categorie în
care pot intra toţi cei creaţi după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Pentru aceasta, Mântuitorul ne-a
învăţat să respectăm viaţa
aproapelui nostru, care poate fi
orice om, să-i preţuim libertatea,
liniştea sufletească, drepturile
spirituale şi bunurile materiale şi
niciodată să nu rămânem nepăsători
la nevoile lui.
De data aceasta, voi încerca să mă

axez mai mult pe faptele noastre pe
care le facem în comparaţie cu
credinţa pe care o manifestăm. De
ce? Pentu că faptele pe care le
săvârşim ne demonstrează credinţa
pe care o afişăm şi pe care noi
credem că o avem. “Arată-mi
credinţa ta din faptele tale” ne
spune Sf. Pavel. În acest sens, de
multe ori, faptele pe care le facem
sau le întreprindem vin şi
demonstrează contrariul. Nu ne mai
apreciem ca oameni, nu ne mai
respectăm semenii.
Am ajuns să-i uităm şi pe cei plecaţi
dintre noi, indiferent dacă aceia
făceau parte dintre rudele noastre,
dintre prieteni sau vecini, care acum
îşi dorm somnul de veci în cimitir.
Fac această afirmaţie tristă datorită
faptului că cimitirul bisericii
reprezintă reversul imaginii Bisericii
căreia îi aparţinem. Nu mă refer la
cimitirele altor biserici din comună,
ci la cel al parohiei noastre şi sunt
dezamăgit, ca mulţi dintre enoriaşii
acestei parohii, care se plâng de
lipsa de respect să nu folosesc
termenul de “nesimţire”al unora
dintre ei.
Oameni buni, dragi enoriaşi, e un
lucru lăudabil şi un exemplu de
urmat să vii la cimitir, să aprinzi o
lumânare, o candelă, să pui o floare
pe mormântul celui drag plecat
dintre noi, dar e o nesimţire cruntă
şi strigătoare la cer să arunci
gunoaiele, bălăriile, buruienile pe
mormântul din apropiere sau peste
gard. Aşa cum veniţi de acasă
pregătiţi cu flori, lumânări, tămâie,
vă rog să aveţi la dumneavoastră şi

o mică sacoşă în care să puneţi
resturile (gunoiul) şi să le duceţi la
acel tomberon care există lângă
biserică.
Cu puţin timp în urmă, am întâlnit în
cimitir o persoană tânără ce plângea
la mormântul tatălui. În discuţia pe
care am avut-o, mi-a mărturisit că-şi
plânge tatăl, dar deplânge şi pe cei
ce vin la cimitir lipsiţi de bun simţ şi
care, curăţind mormintele celor din
familia lor, aruncă gunoaiele pe
mormântul tatălui ei sau la
întâmplare. Această stare de fapt,
neplăcută, a fost de multe ori
constatată de mai multe persoane.
Nu numai biserica ne reprezintă, e
cartea noastră de vizită pentru cei
străini ce-i păşesc pragul la diferite
slujbe religioase şi ne mândrim cînd
apreciază aspectul, frumuseţea
curăţenia ei... Ce facem cu cimitirul,
care lasă de dorit şi ne strică
imaginea? Nu este greu de reparat
această imagine. Există pubele de
gunoi şi nu ne trebuie decît puţin
bun simţ şi dragoste de frumos
pentru a le folosi... Dacă nu ne
place să trăim în gunoi cât vieţuim,
nici după ce o să ajungem şi noi
acolo nu cred că ne-ar plăcea să fim
acoperiţi de ele.
În rugăciunile pe care Biserica le
face pentru cei plecaţi din lumea
aceasta în cea a drepţilor, cerem
Bunului Dumnezeu ca ei să fie
aşezaţi “în loc cu verdeaţă, de
odihnă”şi nu plin de gunoaie.
Pr. Joiţaru Mihail
Parohia Voineşti
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Pentru că vine vremea când cade frunza și prind viaă motofierăstraiele…

CODRUL, FRATE CU ROMÂNUL
Așa a fost din cele mai vechi timpuri, dar tare mă tem că nepoii noștri vor asculta povești la ceas de seară care vor
începe: “Pe vremea când pe plaiurile noastre încă mai existau păduri neasemuite…”. Da, oameni buni, după emigrarea în masă
a românilor care vor să fie plătii decent pentru munca depusă (ce concept învechit), a început să emigreze și pădurea, parcă
cuprinsă de o infinită silă faă de indiferena și obediena celor care ar trebui să îi reprezinte interesele. Se așează frumos la
orizontală, trunchi lângă trunchi, ca în niște uriașe sicrie, în mașinile noi și tot mai încăpătoare ale “întreprinzătorilor” străini care
o vor duce peste graniă pe un drum fără de întoarcere, cu îngăduina și sub directa oblăduire a acelora cărora le dăm votul la
un număr de ani ca să ne reprezinte interesele, dar ei reprezintă de fiecare dată doar interesele proprii prin satisfacerea
intereselor celor străini din lumea largă, care tare mai “pohtesc” la averile nesecate ale acestor plaiuri binecuvântate.
Va avea grijă Dumnezeu, bunul, să îi dea fiecăruia după faptele lui. Eu am să vă reamintesc doar, de ce ne văduvesc aceia
care înstrăinează Pădurea, făcându-ne cadou în schimb secetă, tornade, inundaii, deșertificări:
1. Pădurile au o capacitate de reţinere şi
înmagazinare în sol de cca 10 mii mc
apă pe an şi hectar. Astfel, pădurile sunt
un imens rezervor natural de apă.
2. Pentru a produce lemn, pădurile
consumă 3-4 mii mc apă pe an şi hectar.
Restul de 6-7 mii mc se stochează în sol,
ca o rezervă, care, prin stratul freatic,
alimentează debitul izvoarelor,
menţinând prin aceasta un regim echilibrat şi permanent al cursurilor de apă.
3. Apa acumulată în frunze, trunchi și
rădăcini este eliberată succesiv, asigurând astfel funcia de antiaridizant.
Reţeaua rădăcinilor unui singur molid
de 80 de ani are o lungime de 4 km, iar
a unui fag de aceeaşi vârstă de 20 km.
4. Pădurile asigură protecia solului, în special pe relieful în pantă şi pe terenurile nisipoase.
5. Arborii din pădure reţin circa 40-50% din cantitatea de precipitaţii căzute, fapt ce reduce mult puterea precipitaţiilor de
eroziune directă si ne demonstrează cauza efectelor catastrofale din ultimii ani din bazinele hidrografice ale râurilor unde
au avut loc defrișări masive.
6. Zăvoaiele (pădurile din luncile râurilor) sau pădurile ripariene aflate de-a lungul cursurilor de apă asigură protecia
eficientă a malurilor.
Sunt doar câteva spicuiri, nu ar ajunge mii de pagini pentru a exemplifica efectele benefice ale pădurii. În încheiere, câteva
vorbe în care voi evoca Pădurea și pe ASASINII ei:

PLOPUL FĂRĂ SOI
Mă uit la plopul fără soi
Căci fraii lui, mai toi sunt mori
De când oribila secure
Nici nu mai iese din pădure
Ea taie tot, din rădăcină
Chiar de-i mâncată de rugină.
Și nu-i rugină ca oricare
E boala banului și n-are
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Gând să mai lase în picioare
Vreun plop s-arate până-n zare
Cum, cea secure-n cârdășie
Cu cea rugină, ce se știe
Nicicând, nu au trăit în pace,
Făcut-au pact pentru a face
Ca, plopii drepi, toi să dispară
Și-n urma lor, ca să apară

Numai plopi strâmbi și-ncovoiai
Și-aceea n-or mai fi tăiai
Că-s buni doar ca să facă umbră
Celor ce-n mintea lor cea sumbră
Surcele doar, ne mai socot
Din plopii ce-s acuma, ciot...
Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)
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ARIPI DE ÎNGER
Suntem îngerii trişti... fără putinţă de zbor,
Ce-am pierdut Paradisul atât de uşor...
Am lepădat haina ţesută din Lumina preasfântă
Şi cerul-inel hărăzit Evei la nuntă...

Ne dorim Paradisul, ne-am săturat de pământ
De spini, de sudoare, de-atâta vânare de vânt...
Am rupt legământul, nu mai ştim de cărare
Suntem îngerii trişti... şi vrem îndurare!...

Am fi putut în slavă cu îngerii să zburăm
Din pocale de foc al nemuririi vin să gustăm
Să petrecem de-a pururi cu Mirele la nuntă
Nu ca în Cana, să auzim lăuta cum cântă!

Ridică-ne Doamne, fă cu noi o minunne,
Dă-ne aripi de înger, fă-ne din nou, turmă, păşune
Şi paşte-ne ca-n vechime, când deja ai făcut-o,
În lacrimi de îngeri spală-ne faţa căzută!

Ne doare căderea... libertatea are gust amar,
Am căzut din Lumină, Adevăr şi din Har!
Am pierdut transparenţa, frumuseţea şi fericirea,
Nu ne-a rămas decât moartea şi neîmplinirea...

Redă-ne iar zborul şi “Paradisul pierdut”,
Nu mai vrem “haine de piele”, ci haina de la-nceput!
Vino pe Rază în Carul de foc, printre stele,
Ca tatăl disperat Te implorăm:
“Cred Doamne, Ajută necredinţei mele!”

Ne-am golit de Iubire nesocotindu-i porunca,
Am crezut că suntem mai tari decât stânca...
Ne-am ascuns sub smochinii fără rodire
Încercăm să zburăm, să trecem prin răstignire!

Pr. Didoacă-Dojană Vasile
Parohia Voineşti

VIN SUBVENIILE PENTRU ÎNCĂLZIRE
Începând cu data de 01.11.2015, va demara, la nivelul comunei Voinești, campania de
întocmire și depunere a dosarelor pentru încălzire a locuinelor în sezonul rece 2015-2016.
Condiii de acordare:
- de această subvenie beneficiază NUMAI proprietarii de locuine, care fac dovada acestui lucru, cu acte.
- venitul MAXIM pe membru al familiei este de 615 lei;
NU beneficiază de acest drept:
- proprietarii suprafeelor de teren, mai mari de 2.000 mp în intravilan,
- deinătorii de tractoare și autoutilitare,
- deinătorii de autoturisme și motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,
- deinătorii de utilaje agricole și utilaje pentru prelucrarea lemnului (gatere, drujbe).
ACTE NECESARE ÎN DOSAR:
- acte de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie),
- acte care atestă veniturile (adeverină de venit de la serviciu, cupoane de pensie, cupoane de la Agenia de Șomaj, cupoane
de la alocaia de stat, mandate pentru pensia de întreinere, adeverină de venit de la registrul agricol).

Alte informaii privind condiiile de acordare a ajutorului pentru încălzire se găsesc la sediul
Primăriei Voinești - Serviciul de Asistenţă Socială (tel 0785.213.099 sau 0245.679.324 - interior 14).
ASISTENI SOCIALI,
Liţescu Monica
Oprea Constantin
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DIN 1 IUNIE 2015 ÎN VOINEŞTI
ÎN SPATELE PRIMĂRIEI, LÂNGĂ UNITATEA C.E.C.
Împrumutul tradiţional poate fi de până la 3 ori fondul social tradiţional şi poate fi accesat de membri.
Suma maximă acordată poate fi de până la 25.000 lei, rambursabilă astfel:
– în 18 luni, pentru sume de până la 10.000 lei,
– în 24 de luni, pentru sume între 10.001-15.000 lei,
– în 30 de luni, pentru sume între 15.001-20.000 lei,
– în 36 de luni, pentru sume cuprinse între 20.001-25.000 lei.
Împrumutul se garantează cu fondul social și cu girani.
Membrii CAR pot economisi la CAR prin constituirea unor fonduri sociale, bonificate cu dobânzi atractive.

Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște
Vrei ca banii dumneavoastră să fie păstrai în sigurană
și cu o dobândă avantajoasă?
Sumele depuse sunt Garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar
până la echivalentul în lei a 100.000 de euro.
Venim în sprijinul dumneavoastră cu produse de economisire ce vă oferă dobânzi atractive:

 dobânzi variabile de la 3% până la 3,8% pe an
și
 dobânzi fixede la 3% până la 3,5% pe an
PROMOIE:
DEPOZITUL STAR PLUS PE TERMEN DE 3 LUNI, CU DOBÂNDĂ FIXĂ DE 3,5%PE AN

Pentru mai multe informaii vă așteptăm la sediul nostru din Târgoviște,
strada Calea Câmpulung, nr. 7, Telefon: 0245.640.504 sau 0245.612.834

Suntem o bancă cu capital integral românesc,
cu o istorie de peste 160 de ani
pagina 6
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STARE CIVILĂ
21.09 - 21.10.2015

Odată cu începerea şcolii, am revenit la preocupări mai vechi
şi ce prilej mai bun se putea ivi decât “Ziua educaţiei”. În învăţământul românesc avem obiceiul să organizăm “multe activităţi
educative” a căror finalitate – educaţia – deocamdată nu îşi arată
roadele. Avem speranţa că lucrurile se vor îmbunătăţi şi că, în viitor,
nu vom avea de ce să ne mai plângem. Deocamdată imaginea şcolii
– mai ales în mediul rural – este conturată de efective mici, cu nivel
mediu de interes pentru învăţătura, cu implicarea foarte redusă a
părinţilor în viaţa şcolii şi cu încercări disperate, ale unor structuri, de
supravieţuire în faţa nivelului demografic scăzut în rândul populaţiei
şcolare.
În această situaţie este şi Şcoala Gemenea – Brătuleşti,
structură a Liceului Tehnologic Voineşti, de anul acesta. Pe vremuri,
şcoala coordonatoare pentru comuna Voineşti, reper al educaţiei
voineştene, Şcoala Gemenea se luptă azi să supravieţuiască în faţa
numărului scăzut de elevi. Această tendinţă anunţă o perspectivă
sumbră pentru comunitatea gemeneană. Şcoala şi biserica sunt
pilonii vieţii şi existenţei unei comunităţi şi ar fi păcat să dispară
aceste repere. Fiecare are o explicaţie (mai ales “cunoscătorii de pe
margine”), că aşa suntem noi românii, ne pricepem la toate. Putem
vorbi despre rezultatele la Evaluarea Naţională, care ne clasifică pe
primul loc între structurile surori (din perspectiva promavabilităţii),
despre activitatea şcolii, în ansamblu, şi considerăm de cuviinţă să
atragem atenţia celor ce au de făcut reproşuri, că ne preocupă
fiecare elev în parte, că luptăm pentru educaţia tuturor, fiecare la
nivelul său şi că urmărim progresul şcolar şi nu numai performanţa.
Considerăm că performanţa se datorează în primul rând
elevului şi apoi şcolii. Apreciem performanţa, dar nu în defavoarea
progresului şcolar. Deocamdată, noi, Şcoala Gemenea-Brătuleşti, am
sărbătorit “Ziua educaţiei“ alături de “seniorii” Şcolii Gemenea
(astăzi pensionari) şi care şi-au dedicat viaţa educaţiei şi comunităţii
gemenene: Cândea Nicolae (prof. matematică) – director; Dojană
Ion (prof. lb. română); Toader Cecilia (prof. biologie); Candea Adela
(prof. ed. fizică); Dojană Eugenia (prof. lb. franceză); Marinescu
Cocuţa (prof. istorie-geografie); Badea Constantin (prof. fizică);
Popescu Marinela (prof. chimie); Serban Haritina (prof. ed.
tehnologică); Grigore Ana (prof. chimie); Ion Viorica (înv.); Toader
Maria (înv.); Coman Maria (înv.).

ÎŢI IUBEŞTI COMUNA?
FI CETĂŢEAN RESPONSABIL!
 Desfundă-ţi podeţul;  Igienizează-ţi şanţul şi spaţiul din
faţa proprietăţii;  Toaletează şi văruieşte stâlpii şi pomii
din dreptul gospodăriei;  Repară-ţi şi igienizează-ţi gardul;
 Nu arunca gunoaie pe spaţiul public;

Noi toţi, ceilalţi, îţi mulţumim!

NĂSCUŢI
1. Prodan Ştefan
2. Vasilev-Predescu
Samuel-Borislavov

Le dorim viaţă
lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Dumitrescu MariusGabriel şi Stanciu ElenaGeorgiana
2. Oncescu Nicolae-Petre şi Oncioiu
Magdalena-Izabel

Le dorim „Casă de piatră“!

DECESE
1. Sârbu Marcela
2. Bold Maria
3. Chelaru Alexandru
4. Nedelcu Ion



Dumnezeu să-i odihnească!

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro
Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Relaţii cu publicul
0245.679.450 – Fax
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UN PARTENER DE NĂDEJDE!
Îl mai tineţi minte pe Deuţ? Îl ţineţi, că îl vedeţi zilnic
prin comună alergând în stânga şi în dreapta. Mai duce nişte
balast, mai aduce un tub, mai repară un drum, mai strânge
gunoaiele de pe marginea drumului... Şi iarna face pârtie...
Cum “care Deuţ”? Tractorul Primăriei! Vedeţi că-l ştiti... Şi,
dacă tot îl ştiţi, vreau să vă spun că, de cîteva zile are un nou
coleg de serviciu... Îl cheamă Dely. Tot din diaspora... mai ţineţi
minte...
Acum, daţi-mi voie să-l prezint până la capăt. Este un
utilaj multifuncţional nou-nouţ marca Iveco Daily, cu motor de
170 CP, euro 6. Are cutie de viteze cu 6+1 trepte, frânare tip
ABS, tracţiune 4x4 integrală. Dimensiunile lui sunt: 2.450 mm
înălţime, 4.350 mm lungime şi o greutate de 5.500 kg.
Este dotat în felul următor:
- benă basculabilă trilateral, cu o lungime de 2.600 mm, lăţime
2.000 mm şi înălţime de 400 mm.
- lamă pentru zăpadă cu sistem special de cuplare pe autoutilitară, înclinare laterală hidraulică, înălţime de 970mm şi
lungime de 2.600 mm;
- sărăriţă cu o capacitate de 1,5 mc şi sistem de prindere în
bena basculabilă.
Comenzile pentru toate aceste echipamente se
realizează din cabină, cu ajutorul unei telecomenzi speciale.

Acest utilaj, ce va deservi Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, este destinat lucrărilor atât pe drumurile
amenajate cât şi în condiţii dificile şi de teren accidentat,
putând trece prin apă cu adâncime de până la 80 cm dar
şi având posibilitatea de a urca sau coborî pante cu unghiuri de
45-48⁰.
Pe el se pot monta ulterior şi alte echipamente:
cositoare pentru şanturi şi spaţii verzi, matură rotativă pentru
străzi, scară hidraulică pentru instalaţia de iluminat public,
freză şi multe alte instalaţii utile.
Haideţi că, mai în glumă mai în serios, l-am prezentat,
dar acum, vorbim la modul cel mai serios, acest utilaj a fost
achiziţionat printr-un proiect depus prin AXA IV Leader la GAL
Valea Ialomiţei -Măsura 4.1, submăsura 4.1.3. P.N.D.R, măsura
322, cu contract de finanţare încheiat în luna mai 2015 între
U.A.T Comuna Voinesti si A.F.I.R . Valoarea utilajului şi a
dotărilor prezentate mai sus este de 562.960 lei cu TVA sau
127.335 euro cu TVA.
Şi încă un amănunt, pentru că am primit sute de
întrebări din partea dumneavoastră şi trebuie musai lămurit:
pentru manipularea acestui utilaj Primăria Voinesti nu are
momentan angajat operator, urmând ca postul să fie ocupat în
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urma unui concurs.
În acest sens, vă facem cunoscut faptul că Primaria
organizează un concurs în zilele de 11. 11. 2015 - proba scrisă
şi în 13. 11. 2015 - proba practică şi interviul, pentru ocuparea
postului de personal contractual, pe perioada nedeterminată
de şofer clasa 20, gradaţia 2, în cadrul biroulul administrativ
gospodăresc.
Condiţiile de înscriere şi participare la concurs sunt:
- Studii medii/profesionale absolvite cu diplomă de
bacalaureat/certificat de absolvire;
- Posesor permis auto profesionist B şi C;
- Vechime minimă 5 ani;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei
Voineşti până la data de 06.11.2015, ora 14:00. Relaţii
suplimentare, în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului, se pot obţine la telefon 0245.679.324 - secretariat.
Sperăm ca, până la căderea primei zăpezi, postul de
şofer să fie ocupat, astfel încât deszăpezirea tuturor drumurilor
din comună să fie făcută în cel mai scurt timp şi în cel mai
profesional mod.
În speranţa că iarna care bate la uşă va fi una foarte
lejeră din punct de vedere al deszăpezirii iar dumneavoastră
veţi fi pe deplin mulţumiţi de serviciile “noului partener”,
nu-mi rămâne decît să vă mulţumesc pentru înţelegere şi
colaborare iar noului venit, spor la treabă!
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

