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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

Primăria şi Consiliul Local,
Raport de activitate pe luna aprilie

Dragii mei,

Aşa cum deja v-am obişnuit, vă prezint lunar
realizările Primăriei şi Consiliului local la nivelul
localităţii noastre. În aprilie, datorită faptului că şi
timpul ne-a fost favorabil, am putut finaliza o serie
de proiecte iniţiate de Primărie şi Consiliul local.
În acest sens, la nivelul localităţii noastre, s-au realizat
următoarele:

- Au fost finalizate lucrările de modernizare prin asfaltare a
drumurilor DC 127 şi DS 845, în satele Izvoarele şi Suduleni,
proiect realizat în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa,
cote egale, cu o valoare totală de 2.100.000 lei;       
- În târgul săptămânal au fost recepţionate lucrările privind
modernizarea şi reabilitarea grupurilor sanitare, valoarea
totală a investiţiei fiind 40.000 lei. Astăzi, putem spune, cu
mândrie, că avem în localitatea noastră un târg ultramodern,
civilizat, cu toate dotările necesare;
-  Au fost finalizate lucrările de reabilitare a fostei grădiniţe la

parterul Blocului nr. 2, comuna beneficiind acum de o
bibliotecă generoasă, modernă şi un compartiment de
asistenţă socială european;
- Cele nouă staţii de autobuz existente în localitate au fost
reparate, igienizate, având acum un aspect civilizat şi condiţii
optime de utilizare;

Continuare în pagina 2
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Primăria şi Consiliul Local,
Raport de activitate pe luna aprilie
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- Pentru vidanjarea foselor septice din gospodării, comuna
Voineşti a achiziţionat o vidanjă nouă, automatizată complet,
pe care o să o punem în funcţiune începând cu luna mai.
Valoarea investiţiei este de 34.000 lei, bani din bugetul local;
- La jumătatea lunii aprilie, au fost reluate lucrările de
modernizare prin asfaltare a DS 1190 (str. Iuguleşti), sat
Gemenea-Brătuleşti, proiect realizat în asociere cu Consiliul
Judeţean Dâmboviţa. Se lucrează la montarea podeţelor
tubulare, iar în perioada următoare la turnarea stratului de
uzură şi asfaltarea străzilor laterale pe diverse lungimi,
conform proiectului de execuţie;
- Pentru o campanie electorală civilizată, am stabilit în şedinţa
de Consiliu Local montarea a 12 panouri de afişaj electoral,
repartizate echitabil pe secţii de votare, panouri pe care toţi
candidaţii vor putea aplica afişe electorale. Este interzis
afişajul pe garduri, stâlpi, staţii de autobuz situate pe
domeniul public şi privat al localităţii. Panourile de afişaj
electoral au fost realizate în regie proprie de către salariaţii
Primăriei şi au fost montate cu sprijinul beneficiarilor de ajutor
social;
- Târgul săptămânal a fost igienizat şi pregătit pentru
organizarea în bune condiţii a Târgului anual de “Florii”;
- În asociere cu Parohia din satul Gemenea-Brătuleşti, am
început lucrările pentru schimbarea învelitorii bisericii din
acest sat. Cotele de participare la această investiţie sunt 70%
din partea Consiliului Local şi 30 % din partea parohiei.
Valoarea investiţiei este de 23.000 lei. Va fi înlocuită tabla
ruginită cu tablă nouă de 0,5 mm şi va fi schimbată astereala şi
căpriorii, acolo unde se impune;
- A fost emis ordinul de începere a lucrării privind realizarea

podului tubular în satul Gemenea-Brătuleşti, la intersecţia
str. Ţânculeşti cu str. Valea Mare. Valoarea acestei investiţii se
ridică la aproximativ 140.000 lei.

Iubiţi voineşteni, chiar dacă o campanie electorală
bate la uşă, vom fi în continuare în slujba dumneavoastră iar
toate activităţile şi acţiunile vor fi concentrate pentru
realizarea cât mai multor proiecte pentru înfrumuseţarea şi
modernizarea localităţii.  Până în ziua alegerilor, mai avem
multe de realizat.

Vă doresc “Un Paște fericit”, sănătate şi tot binele din
lume!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Sandu Gabriel Dănuţ
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PRIMII PAȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE
În perioada 29 februarie - 8 aprilie 2016, s-au

desfășurat cele două etape de înscriere în clasa pregătitoare
pentru anul școlar 2016-2017. La școlile arondate Liceului
Tehnologic Voinești, situa�ia înscrierilor este următoarea:
Școala Gimnazială Voinești– 25 de elevi, Școala Gimnazială
Gemenea Brătulești -16 elevi, Școala Gimnazială Suduleni – 12
elevi.

Așadar, în cele trei școli, s-au înscris 53 de bobocei
care vor face, în toamna acestui an, primii pași în sălile de clasă
pregătite pentru ei. Perioada de adaptare, de trecere de la
atmosfera de grădiniţă la cea de şcoală nu se petrece la fel
pentru fiecare copil: cei mai mulţi păşesc firesc pe noua
treaptă, unii cu sfială şi curiozitate, iar alţii cu spaimă. Dar
împreună, părin�i și cadre didactice, vom crea echilibrul
necesar pentru a le face copiilor această trecere cât mai
ușoară.

Ce se întâmplă, de fapt, în clasa pregătitoare?

Copilul dispune de un timp important pentru
acomodarea cu colegii, cu doamna învăţătoare, cu clădirea
şcolii, cu programul şcolar. Nu există teme, calificative sau

note. Deci, copilul nu va fi evaluat în perioada de acomodare și
nici nu va trebui să facă fa�ă unor cerin�e prea mari. Programul
este lejer şi se va pune accent pe socializarea copilului, pe
dezvoltarea lui emoţională, pe joc şi pe bucuria de a afla
lucruri noi. Ora de 50 de minute va fi împărţită în perioade
de învăţare prin joc care vor alterna cu perioade de joc liber.

Cum ne putem ajuta copilul care intră la şcoală?

Îl putem încuraja  să fie sociabil, comunicativ,
tolerant, prietenos, independent. Vom fi noi înșine relaxaţi,
încrezători, binedispuşi. Vom discuta cu el despre şcoală, în
funcţie de interesul său, de temerile lui, cu calm şi cu
bunăvoin�ă. Și, mai ales, nu îl vom împovăra pe copil cu
propriile noastre temeri, neîncrederi, orgolii, tensiuni. Dacă
noi ca părin�i suntem încrezători că această schimbare este
făcută tocmai pentru a ajuta începutul școlar al copilului, și el
se va putea bucura de faptul că este mare deja, doar merge la
școală!

Prof. Gabriela Comănescu,
Director adjunct al Liceului Tehnologic Voinești

LICEULUI TEHNOLOGIC VOINEȘTI
OFERTĂ DE ŞCOLARIZARE 2016 – 2017

Liceu – Filieră Tehnologică – zi
� Profil Servicii, Domeniul Comerţ, calificarea Tehnician în
achiziţii şi contractări
-1 clasă/ 28 elevi
� Profil Resurse Naturale şi protecţia mediului, Domeniul
Silvicultură, calificarea Tehnician în silvicultură şi exploatări
forestiere
-1 clasă/ 28 elevi
� Profil Tehnic, Domeniul Electric, calificarea Tehnician elec-
trician electronist auto
-1 clasă/ 28 elevi

Învăţământ professional, durata 3 ani
� Domeniul Agricultură, calificarea Horticultor
- 1 clasă, 28 elevi
� Domeniul Silvicultură, calificarea Pădurar
- 1 clasă, 28 elevi
� Domeniul Electric, calificarea Electrician exploatare joasă
tensiune
- 1 clasă, 28 elevi



Gazeta de Voineºti Nr. 85 � aprilie 2016

pagina 4

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: viespea mărului,
molia pieliţei, insecte minatoare, omizi defoliatoare, afide,
rapăn tr. III, făinare tr.IV, monilioza, care poate/pot cauza
pierderi importante la culturile de MĂR.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă
executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au
realizat următoarele condiţii:
- tratament de siguranţă după înflorit, când 10 – 15% din flori
au început să-şi scuture petalele;
- condiţii optime de temperatură şi precipitaţii;

Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:
- Insegar 25WG – 0,6 kg/ha  + Score 250EC – 0,225 l/ha + Bravo
500SC – 2,5 l/ha
- Actara 25WG – 0,150 kg/ha + Fontelis  – 0,75 l/ha + Dithane
M 45 – 3 kg/ha;
- Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Luna Experience – 0,75 l/ha +
Antracol 70WP – 3-4,5 kg/ha;
- Affirm – 3-4 kg/ha + Topas 100 EC – 0,3 l/ha + Merpan
80WDG – 2,25kg/ha
- Fastac 10EC – 0,225 l/ha + Maccani – 2,25 kg/ha;

Pe solele unde se înregistrează atac de acarieni se va
adăuga şi unul din acaricidele: Nissorun 10WP – 0,45 kg/ha
sau Envidor 240 SC – 0,6 l/ha sau Milbeknock EC – 0,75 l/ha.  

Tratamentul se va aplica in fenofaza 10 – 15% flori cu
petale scuturate.

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: rapăn tr. III,
monilioză, pureci meliferi, alţi dăunători care poate/pot
cauza pierderi importante la culturile de PĂR.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă
executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au
realizat următoarele condiţii:
- tratament de siguranţă după înflorit;

Folosiţi unul din amestecurile de mai jos, după caz:
- Antracol 70WP – 2,5 kg/ha + Movento 100 SC –1,875 l/ha;
- Bravo 500 SC – 1,5 l/ha  + Vertimec 1,8% EC – 1 l/ha;
- Merpan 50 WP – 2,5 kg/ha + Mospilan 20 SG – 0,2 kg/ha;

Întocmit, 
ing. Şerban Victoria

BULETIN DE AVERTIZARE

COMORI
ETERNE
Pentru că vin Sfintele Paști, nu pot
să nu remarc că ne înstrăinăm din
ce în ce mai mult și uităm de 
darurile cu care Dumnezeu ne-a
fericit, fără a cere în schimb altceva
decât iubire de semeni

Când Dumnezeu ne-a încropit pe-aici
Sătul de lunga lui singurătate
El a gândit că pururi noi vom fi amici
Ca fra�i vom împăr�i averile Lui toate
Făr’ să ne facem vreo strâmbătate.

Dar noi, bicisnici, făr’ de crezământ
Avari, rapace, mereu nesătui
Terfelogind al nostru legământ
Nesocotind sfântă dorin�a Lui
Fră�ia-am dato-în schimbul banului.

Ce-i „ochi de drac” sclipind mereu pieziș
Ce-�i fură și-ultim al tău dram de minte
Și te subjugă-încet și pe furiș
Uitând de-a tale sfinte jurăminte
De dragul lui, ui�i chiar și de părinte.

Și-am stat mirat să văd acum urgia
Acelor sclavi robi�i de-a lui sclipire
Ce nu mai știu de mult ce-i omenia
Pierdu�i cu tot în lunga lor orbire
De sete-acerbă de înavu�ire.

Și m-am dezis încet, încet, de ei
Și m-am ascuns timid în lumea mea
Unde n-au loc nicicând asemenea mișei
În veci să știu că nu-i mai pot vedea
Să-i uit că sunt, că pot a exista.

Și stând eu singur și numai cu mine
Dând ascultare cugetului meu
Făr’ să mai știu cumva de oarecine
Am în�eles atunci că bunul Dumnezeu
Ne-a dat balsam și-n ceasul cel mai
greu.

Că soare-n zi ne-a pus El sus pe cer
Și lună-n nop�ile cele cu taine
Și stele care-n veci de veci nu pier
Ele ne sunt mereu ca sfinte haine
O, Doamne, ce odoare faine!

Și câmpuri tapetate toate-n floare
Și mun�i și ape limpezi, străvezii
Și susurul misterioaselor izvoare
Măiastrele cântări de ciocârlii
Balsam să-�i fie-n fiecare zi.

Să mai vorbesc de mările albastre
De ploi, zăpezi și vânturi tot zglobii?
Ele-s comorile vie�ii noastre
Atâta doar să vrem și le vom ști
Și-al nostru suflet îl vor încălzi

Aceste toate daruri minunate
Nu le mai știu aceia de mult singuri
Aceia care-n marea lor avaritate
Au tot acaparat mereu averi și ziduri
Ce-n suflet le provoacă răni adânci și
riduri.

Ei nu mai știu de mult cum mai  
miroase-o floare
Nici n-or zâmbi, surprinși plăcut de-o
adiere
Ei vor avea un �el și-o singură 
înfrigurare
Înfâșoca�i și prinși în singura plăcere
Să pună încă o avere peste-avere.

Îi mul�umesc acum smerit lui
Dumnezeu
Că El m-a luminat în via�ă și-am aflat
Că, uite-așa sărac pe lume cum sunt eu
Sunt negrăit mai împlinit și mai bogat
Decât acei ce-averi în bani au adunat.

Zaharia Sacagiu_Voinești

PAȘTE FERICIT!
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Bucuria Învierii
Dumnezeu i-a dat omului cel mai de pre� dar: via�a, și

i-a dat-o să se bucure de ea. Dar în timpul unei vie�i avem
parte de momente sau evenimente triste sau vesele, plăcute
sau neplăcute.  Acestea fac parte din via�a noastră de zi cu zi,
luna de luna sau an de an. Cu prilejul marilor sărbători ne
pregătim, le așteptăm și participăm la acestea. Chiar Natura se
pregătește de o sărbătoare cum este Paştele, când anotimpul
cald ne învăluie și tot ce ne înconjoară se trezește la o nouă
viaţă, la o nouă Înviere. Sărbători sunt multe: religioase sau
laice, particulare sau comune cu dată fixă sau schimbătoare. În
lumea creștină, din care facem şi noi parte, sărbătoarea Învierii
este cea mai mare și este precedată de o serie de evenimente
biblice și rânduieli bisericești care-l pregătesc pe om pentru
acest eveniment.

Prăznuirea Învierii Domnului Iisus Hristos vine în
fiecare an cu sentimentul de bucurie și speran�ă pentru
întreaga omenire. Hristos este același în fiecare moment al
vie�ii noastre dar noi oamenii, suntem aceeași pentru Hristos?
Cum în�elegem noi că acest OM și DUMNEZEU şi-a dat via�a sa
pentru mântuirea oamenilor? Cum în�elegem vorbele lui Iisus
„Să iubești pe vrăjmașul tău”? Omenirea în general merge
înspre ceva ce nu știe precis ce va fi. Dar oamenii care au în
gând pe Hristos și învă�ătura Sa își cunosc drumul lor.

Paştele îl serbăm în fiecare an și totuși este de fiecare
data altfel. Emo�ia Luminii Sfinte ne cuprinde de fiecare dată.
Există o bucurie lăuntrică ce nu poate fi spusă prin cuvinte. În
zilele sărbătorilor Pascale  omenirea este schimbată în bine;
de la Vlădică la opincă, de la oraș sau de la sat, toată suflarea
laudă pe Domnul. Ideea Învierii este predominantă pentru că
Iisus a depășit toate legile omenești și a biruit moartea care
îl sperie pe om.

Evenimentele legate de Paşte gravitează în jurul

slujbelor care se oficiază în Biserică. Că este mai mare sau mai
mică,  că preo�ii sunt tineri sau vârstnici, prin slujbele care se
fac ele aduc pe Hristos în mijlocul nostru. Românii s-au
bucurat întotdeauna de sărbătorile pascale. După terminarea
postului, participarea la slujbele de Înviere și la celelalte
rânduieli care urmează creștinul ortodox își luminează sufletul
și trupul prin Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei, aceste
merinde cu care plecăm în călătoria cea mare.

Vicisitudinile vie�ii îi fac pe unii să uite de Hristos , de
Înviere și de aproapele lor. Vorbele urâte, injuriile, faptele rele
nu fac cinste oamenilor. De ce oare lumea se îndoiește de
Hristos? Ce a făcut EL ca unii să uite de aceste sărbători? Și
cum se bucură unii de Sărbătoarea Paștelui  cu petreceri laice?
Este adevărat că aceștia sunt puţini, dar cu răbdare și
în�elepciune să-i apropiem de noi ca și ei să se bucure
creștinește de Învierea lui Hristos.

Paştele  este prilej de bucurie, de apropiere între
oameni care împreună pot duce mai departe această flacără a
credin�ei strămoșești.

Viitorul unei na�iuni sunt copiii; dacă tineretul are
educa�ia și moralitatea  creștină implementată în suflet,
atunci acea na�iune își va urma drumul spre normalitate. Dacă
suntem cu gândul la Binele care l-a adus Hristos în lume și noi
vom face bine celor de lângă noi.

Trecând peste toate problemele sau supărările
pe care le avem să ne bucurăm  cu adevărat de acest mare
eveniment creștin care este Învierea Domnului Iisus Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă împlinească
rugăciunile.  Hristos a Înviat!

Pr. Paroh Alexandru Nedelea
Parohia Izvoarele-Suduleni

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU POMICULTURĂ VOINEŞTI

Oferă spre vânzare, la preţuri avantajoase,  marcote şi material 
săditor categoria “CERTIFICAT” din următoarele specii pomicole: 

măr, prun, cireş, vişin, cais, piersic.
Pentru detalii sau comenzi ne puteţi contacta la unul din numerele
de telefon: 0723.235.137- Şef fermă Tinca Elena sau 0723.631.080 -

Director Comănescu Daniel. 

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!
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CETATEA MĂRULUI
- Remember –
Legenda spune că oastea lui Negru Vodă, în drumul

său din Ţara Făgăraşului, spre Cetăţuie, a poposit în Voineşti.
Locul unde s-a instalat tabăra este cunoscut astăzi sub numele
de „La Cetate”. Întâmplător sau nu, după aproximativ 6 secole,
pe acest loc a fost înfiinţată Staţiunea Experimentală Pomicolă
Voineşti (anul 1950), unitate ce avea să schimbe numele
localităţii în renume.

Despre începuturile acestei unităţi, cât şi despre
specialiştii care i-au pus bazele, s-a scris mult şi pe bună
dreptate. Ca trăitor al istoriei staţiunii Voineşti, mă simt dator
să relatez şi despre acei oameni care au activat în anonimat,
dar care au avut o contribuţie importantă în realizările
obţinute aici. Am venit în Voineşti în anul 1960, când abia
împlinisem vârsta de 20 de ani, iar staţiunea, 10 ani de la
înfiinţare. Director în acea vreme era dr. ing. Aurel Şuta, omul
providenţial pentru ce avea să devină unitatea. Conducătorul
sectorului de producţie, sector în care mi-am început
activitatea, era inginerul Vlădescu Mihai, „Nea Mişu”, cum îi
spuneam noi, un om integru, hotărât, bun organizator şi bun
profesionist, secretar ştiinţific era dr. ing. Tudosescu Oprea, de
asemenea un eminent profesionist şi cercetător ştiinţific de
elită. Sectorul economic îl avea la cârmă pe Georgescu Ion,
secondat de Parnia Pârvan, eminenţa cenuşie a contabilităţii,
alături de Mihăilă Constantin şi Dumitru Silvia. Primul contact
în cadrul sectorului unde urma să lucrez l-am avut cu Nea Nelu
Sandu, un om înalt, bine legat, cu o vorbă domoală, bine
cumpănită. Mi s-a părut un  om dur şi mărturisesc că mi-a fost
puţin teama de el, mai ales că urma să-i preiau o serie de
prerogative pe care le avea în cadrul sectorului. În scurt timp,
urma să constat că m-am înşelat; nu numai că nu mi-a făcut
probleme, dar m-a şi ajutat să mă integrez în colectivul de
oameni. Datorită calităţilor sale de bun gospodar, ulterior a
fost numit primar al comunei Voineşti.

Privind în urmă acum, mi se pare extraordinar faptul
că, deşi eram foarte  tânăr, nu am avut probleme deosebite cu
oamenii pe care îi coordonam, cu toate că erau mai în vârstă
decât mine. Îmi amintesc cu plăcere de Grigore Gheorghe, zis
„Rubin”, un om harnic, conştiincios şi un bun gospodar, ca şi de
Pană Constantin, Ilinca Stan, Tomescu Vasile, Stănică
Gheorghe şi numai ei. În activitatea de producerea
materialului săditor pomicol, am lucrat alături de Stănică
Angela, Vârtopeanu Eugenia, Ilie Ana, Corcoveanu  Doina,
Onea Elena, Ion Elena, Lia Paraschiva, Părăluţă Veronica,
Marin Maria, Mălăeru Virginia, Necula Lilia şi numai, prin
mâna cărora au trecut, la propriu, peste un milion de pomi, din
care s-au înfiinţat primele livezi intensive de măr şi păr.

Bazele producerii pomilor altoiţi la Voineşti au fost
puse de regretatul dr. ing. Oprea Tudosescu, al cărui învăţăcel
am avut şansa să fiu. 

În anul 1962, s-au plantat la ferma Izvoare primii
pomi în sistem intensiv. Dr. ing. Aurel Şuta, specializat timp de
un an în acest domeniu în Italia, a fost sufletul acestei acţiuni,

alături de care au participat tehnicieni şi muncitori bine
calificaţi în pomicultură. Un rol important în această activitate
l-a avut Anca Ion, un tehnician bun profesionist şi îndrăgostit
de pomicultură, alături de care au mai participat numeroşi
tehnicieni şi muncitori. Îmi vin în minte nume ca Mihăilă Ion,
Popa Nicolae, Cazacu Gheorghe, Blidaru Ion, Mihai Gheorghe,
Filip Constantin, Ilie Gheorghe şi  încă mulţi alţii care merită tot
respectul pentru munca depusă.

Deşi au lucrat în diferite sectoare de deservire, prin
activitatea lor, au contribuit la bunul mers al unităţii, salariaţi
ca: Diţescu Elena, Diţescu Tudorel, Rădulescu Petre, Motoiu
Gheorghe, Pârvu Ştefan, Pădure Ion, Ilinca Gheorghe şi alţii.

Am vorbit mai mult despre sectorul de producţie,
pentru că aici mi-am făcut debutul, nu am uitat însă nici o clipă
faptul că cercetarea ştiinţifică a constituit profilul unităţii.
Rezultatele obţinute în această activitate au propulsat
Staţiunea Voineşti pe orbita cercetării internaţionale, alături
de ţări ca Franţa, Italia, Germania, Anglia, SUA etc. În
domeniul ameliorării sortimentului de măr şi păr, Staţiunea
Voineşti a situat România între primele state din lume, cu
realizări în acest domeniu.

S-a dovedit remarcabilă contribuţia personalului
auxiliar care a activat în cercetare, cum ar fi:  Mihăescu
Vasilica, Avram Paraschiva, Miriţă Teodora, Miriţă Anişoara,
Miriţă Gheorghe, Tănase Avida, Miriţă Ion, Ilinca Ana, Lia Ion,
Miriţă Maria, Grigorescu Maria, Matei Nicolae etc.

N-aş putea să vă explic de ce am evocat doar
perioada anilor 1950-1970; este o chestiune pur subiectivă,
poate cineva va evoca şi alte perioade, cine ştie? Despre
oamenii care au lucrat în cadrul Staţiunii Pomicole Voineşti şi
despre rezultatele lor s-ar putea scrie o carte. Mă îndoiesc însă
că cineva o va face. Păcat. 

Ideal ar fi ca „Cetatea mărului” să fie „restaurată” şi
consolidată în beneficiul pomiculturii româneşti şi spre
mândria voineştenilor. Sunt convins că nu am evocat pe toţi
aceia care meritau acest lucru. Aşa că, ori de câte ori numele
lor îmi vor reveni în memorie, le voi cere iertare.

Profit de această ocazie pentru a aduce un pios
omagiu unui om de mare valoare, care a pus umărul şi
cunoştinţele la ceea ce a fost Statiunea Pomicolă Voineşti,
plecat din această lume în urmă cu câteva săptămâni,
inginerul Petraşcu Iosif. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

N. Andreieş
martie 2016
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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 

CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Arsenie Diana-
Maria 
2. Grigore Maria 
3. Lazăr Alexandru-
Constantin 
4. Popescu
Alexandru-Daniel 
5. Rădulescu Denis-Andrei 
6. Roman Dominic-Andreaş

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Iosif Ştefan şi
Zmărăndescu Narcisa 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
23.03.2016 - 19.04.2016

DECESE

�1. Rizea Victoria
2. Grigore Haralambie 
3. Ciulu Ion 
4. Bucura Niculina 
5. Pîrvu Bogdan 
6. Prodan Pantilimon 

Dumnezeu să-i odihnească!

Lotul voineştean de karate,
în grafic!

După o participare cu rezultate foarte bune la Campionatul Judeţean
din luna februarie, lotul de karate al CS Koryo Voineşti a confirmat forma bună în
care se află, obtinând rezultate de excepţie la Campionatul Naţional de Karate
Shito Ryu, desfăşurat în luna martie la Complexul Olimpic Sportiv Izvorani.

Din lotul care a luat startul la cea mai importantă competiţie de stil din
România au făcut parte şi sportivii voineşteni Oprescu Bogdan, Isabella
Costanzo, Dincă Fabian şi Cristea Valentin, toţi obţinând rezultate remarcabile şi
clasându-se pe podium astfel:

• OPRESCU BOGDAN – Locul I, medalia de aur şi titlul de Campion
Naţional la proba Kata CII (8-9 ani)

• COSTANZO ISABELLA – Locul I, medalia de aur şi titlul de Campion
Naţional la proba kata CIII (10-11 ani).

• DINCĂ FABIAN – Locul II, medalia de argint la proba kumite CI (-8 ani)
• CRISTEA VALENTIN – Locul II, medalia de argint la proba kumite CIII

(10-11 ani).

“Sunt mulţumit de rezultate , ne spune antrenorul şi preşedintele CS
Koryo, d-nul Viorel Marinoiu. Suntem în grafic ca să spun aşa, dar forma
maximă trebuie atinsă în luna iunie când vom participa la Campionatul
European de Karate Shito Ryu care va avea loc în Slovacia, în orasul Nove
Zamky.

Beneficiem de condiţii foarte bune de antrenament, puse la dispoziţia
noastră de către Primăria Voineşti, şi profităm de ocazie să-i mulţumim
domnului primar Gabriel Sandu, să asigurăm comunitatea voineşteană că o
vom reprezenta cu cinste şi onoare la toate competiţiile la care vom participa”.
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Soluţii pentru prezent şi viitor

Dar, de la planuri (realizabile) să trecem la fapte şi
lucruri palpabile. La începutul acestei luni, Primăria Voineşti a
achiziţionat o remorcă vidanjă monoax ultramodernă. Aceasta
are o capacitate de 3.000 de litri şi va fi tractată de tractorul
Deutz Fahr  din dotarea comunei Voineşti. Ca şi detalii tehnice,
vă pot spune că este prevăzută cu furtun de 18 metri lungime
şi diametru de 100 mm. Adâncimea de absorbţie este de 8 m,
iar umplerea la capacitate integrală durează doar două
minute.  Valoarea integrală a echipamentului este de 34.000
lei (TVA inclus), bani de la bugetul local.

Începând din luna mai anul current, vidanja va putea
fi închiriată de către orice cetăţean al comunei Voineşti,
pentru vidanjarea foselor, bazinelor colectoare sau sistemelor
de canalizare individuale.  Preţul stabilit pentru aceste servicii
este de 60 de lei (din care 50 lei absorbţie şi 10 lei epurare prin
staţia din satul Voineşti). Acest cost este unitar, pentru toţi
cetăţenii comunei, indiferent de distanţa parcursă sau satul
din care face parte. Cererile de închiriere vor fi depuse la
ghişeul unic din cadrul Primăriei Voineşti, urmând ca, în
funcţie de disponibilitate, să fie onorate, în cel mai scurt timp,
toate solicitările.

Având în vedere cele precizate, considerăm că
problema deversării accidentale  a apelor fecaloid-menajere

pe spaţiul public este rezolvată. Atragem pe această cale
atenţia că deversarea pe spaţiul public (şanţuri, canale, cursuri
de apă) a canalizărilor sau scurgerilor de ape reziduale, altele
decât cele pluviale, este interzisă, iar abaterile vor fi
sancţionate , conform legislaţiei în vigoare, cu amenzi cuprinse
între 100 şi 2.500 lei.

În speranţa unei colaborări ireproşabile, pentru
binele tuturor, vă mulţumesc pentru înţelegere, vă doresc
un Paște fericit şi liniştit alături de cei dragi!

Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

Prezentam în numerele trecute ale “Gazetei de Voineşti”, printe altele, detalii despre noul sistem de canalizare din
satul Voineşti. Finalizat şi dat în exploatare încă din vara anului trecut, acest sistem funcţionează impecabil, aducând un plus
de confort în gospodăriile racordate la această utilitate.   

Este drept faptul că acest sistem are acoperire doar pentru o parte a comunei, dar în viitorul apropiat avem în vedere
extinderea canalizarii în toată comuna. Pentru cei care nu beneficiază momentan de acest serviciu, zicem noi, foarte util, vin
cu veşti bune. 

În această perioadă, compartimentul de specialitate lucrează la un proiect ce vizează extinderea reţelei de canalizare
existentă în satul Voineşti, pentru a prelua apele uzate din satul Gemenea-Brătuleşti. Fac precizarea că staţia de epurare din
satul Voineşti are o capacitate de lucru de 300 mc pe zi şi poate epura şi apele preluate din satul Gemenea-Brătuleşti.

FOARTE IMPORTANT!
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 8 / 2016, privind unele măsuri financiare în vederea

finalizării proiectelor finanţate din fonduri U.E. aferente perioadei de programare 2007-2013,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, dar şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/29.03.2016, 

s-a aprobat modificarea art. 1 alin 7 din HCL nr. 105/18.11.2015, privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, în sensul că se prelungeşte acordarea bonificaţiei în cuantum de 10%  pentru plata integrală 

a impozitului pe clădiri, impozitului pe terenuri şi impozitului pe mijloace de transport 
până la data de 30.06.2016.

Vă aşteptam în continuare la sediul Primăriei Voineşti, Compartimentul Rol Fiscal, pentru achitarea
taxelor şi impozitelor locale aferente anului în curs, precum şi, acolo unde este cazul, a debitelor anilor

trecuţi, pentru a beneficia de bonificaţie, precum şi pentru evitarea penalităţilor.

Operator Rol Fiscal - Avram Simona


