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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

- PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL - 
Raport de activitate pentru luna octombrie 2016

Dragii mei, 

Luna octombrie a trecut cu o vreme

frumoasă, în prima jumătate, și cu un timp ploios

și mohorât, în cealaltă jumătate. Indiferent de

condiţiile meteo, noi ne-am străduit să continuăm

proiectele aflate în derulare și să ini�iem altele noi. 

Ce am făcut?
- A fost finalizată extinderea sistemului centralizat de
canalizare și pe strada “Bazinului de apă”, în satul
Voinești, urmând ca, în luna noiembrie, să introducem
sistem de canalizare și pe strada regretatului profesor
Ovidiu Andrei;

- Continuăm lucrările la gardul împrejmuitor pentru
ambele școli din satul Suduleni și, dacă vremea va fi
prielnică, cu siguran�ă acestea vor fi finalizate în cursul
lunii noiembrie;

- În satul Voinești, pe strada Poștei, am reușit să
efectuăm lucrări de reparaţii prin “plombarea” gropilor
apărute în covorul asfaltic, fluidizând astfel circula�ia în
această zonă. Valoarea investi�iei a fost de 25.000 lei,
suporta�i în totalitate din bugetul local;

- Cu 200 de litri de vopsea alba, am refăcut marcajele pe
DC 121 (Voinești-Manga), strada Bisericii și strada
�u�uienilor în satul Oncești, strada Poștei în satul
Voinești și trecerile de pietoni din fa�a școlilor Suduleni
și Izvoarele. Lucrările au fost efectuate în regie proprie,
cu salaria�ii din cadrul Primăriei. Costul vopselei şi al
microbilelor reflectorizante a fost de 2.000 lei;

- Lucrările pentru magazia de lemne la Școala cu clasele
V-VIII Suduleni au fost finalizate. Valoarea investi�iei este
de 12.000 lei;

- Am promis că vom moderniza iluminatul public în toată
comuna, cu lămpi tip LED, montate pe fiecare stâlp.
Ne-am propus să montăm 262 de lămpi în satele Manga,

Mânjina, Suduleni, Izvoarele și Lunca. Am montat deja
160 de bucă�i, urmând ca, în perioada imediat
următoare, să finalizăm și celelalte tronsoane. Valoarea
totală a investi�iei este de 180.000 lei, sumă suportată
în totalitate din bugetul local;

- Parcul din satul Izvoarele, vandalizat în totalitate
de “oameni de bine”, a intrat într-un amplu proces de
reabilitare și modernizare. Vom monta un sistem
de supraveghere și to�i cei care vor mai distruge bunurile
aflate pe domeniul public vor fi trași la răspundere,
prin întocmire de dosare penale.

Cât mă privește pe mine, primarul dumneavoastră,
vă spun că trăiesc mândria de a mă regăsi pe lista de
candidate PSD pentru func�ia de deputat în Parlamentul
României. Este adevărat că sunt pe un loc neeligibil, dar,
în 26 de ani, este pentru prima dată când un locuitor al
comunei Voinești se află pe o asemenea listă. Prin
urmare, am nevoie de sprijinul dumneavoastră la
alegerile parlamentare din 11 decembrie. Vreau să
dovedim că noi, voineștenii, merităm mai mult. 

Vă doresc multă sănătate și nu uita�i: GAMBĂ RĂMÂNE
PRIETENUL ȘI APROPIATUL DUMNEAVOASTRĂ!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră

Dănu� Gabriel Sandu
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INFORMARE 
SERVICIUL  DE ASISTEN�Ă SOCIALĂ 

În vederea acordării tichetelor sociale în
grădiniţă, pentru anul şcolar 2016-2017, cererea și
declaraţia pe propria răspundere se pot depune la
Serviciul de Asisten�ă Socială din cadrul Primăriei
Voinești, înso�ite de actele doveditoare: certificatele de
naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere, certificatul de
căsătorie, hotărârea judecătorească de încredin�are în
vederea adopţiei, potrivit legii, hotărârea judecătorească
de încuviin�are a adopţiei, potrivit legii, dispoziţia
conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru
protecţia copilului sau a instanţei de judecată, după caz,
pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească
de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
tutelare, potrivit legii, hotărârea judecătorească prin
care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o
perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă
privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea
copiilor, hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia
este declarat/declarată dispărut/dispărută, după caz,
alte acte doveditoare privind componenţa familiei dacă
nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului,
situaţia de fapt va fi probată prin anchetă socială,

stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire
copiii și adeverinţa care să ateste faptul că preşcolarul
este înscris la grădiniţă).

Tichetul social pentru grădiniţă se acordă numai
pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile
de învă�ământ preșcolar. Pentru toate absen�ele
medicale părintele este obligat să prezinte certificatul
medical sau scutirea medicală în vederea motivării.

Valoarea nominală lunară minimă a tichetului
social este de 50 lei, pentru fiecare copil înscris la
grădiniţă, care frecventează în mod regulat unităţile de
învă�ământ preşcolar și nu depășesc venitul lunar pe
membru de familie de 284 lei.

Titularul poate utiliza tichetul social numai
pentru achizi�ionarea produselor alimentare, de igienă, a
produselor de îmbrăcăminte și / sau rechizite. Este
interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de
ţigări și / sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora
prin transformarea în bani. În cazul în care se constată
că titularul nu respectă valorificarea tichetului
corespunzător, beneficiul încetează iar sumele înscasate
se vor restitui de către titular.

� Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Începând cu data de 01.11.2016 va demara campania de întocmire și depunere a dosarelor pentru încălzirea
locuinţelor pentru sezonul rece 2016-2017. Informaţiile privind condiţiile de acordare a ajutorului de încălzire și alte
elemente care vă interesează se găsesc la sediul Primăriei Voinești -Serviciul de Asisten�ă Socială.

Asistenţi sociali: Constantin Oprea şi Monica Li�escu

� Actualizare documente dosare ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei

Beneficiarii de ajutor social și alocaţie pentru susţinerea familiei au obligaţia ca, din trei în trei luni
(respectiv în luna octombrie 2016 – în cazul alocaţiei pentru susţinerea familiei şi în luna noiembrie 2016 – în cazul
ajutorului social și, apoi, în continuare), să se prezinte la Serviciul de Asisten�ă Socială cu documentele solicitate
privind veniturile: cupon de pensie, cupon pentru alocaţie de stat sau extras de cont, mandat poştal pentru pensia
de între�inere a copilului, cupon pentru plasamentul familial, hotărâre judecătorească de încredintare a copiilor și
pentru plasamentul familial, adeverinţă de elev, adeverinţă de venit din registrul agricol, adeverinţă de salariat în
care să fie specificat venitul net pe ultimele trei luni. În cazul în care actele de identitate vor fi preschimbate, ve�i
prezenta la dosar copii ale acestora.

� Programul “Fiecare copil în grădiniţă”
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Ce înseamnă să fii creștin ortodox?

Noi, creștinii ortodocși, moștenim  o zestre spirituală de
la Sfin�ii Apostoli, învă�ătura de credin�ă fiind cristalizată
de simbolul de credin�ă niceo-constantinopolitan sau
crezul. În cuprinsul crezului nostru orthodox, mărturisim
învă�ătura creștină despre Sfânta Treime și Sfânta
Biserică, având originea în paginile Sfintei Scripturi a
Vechilului și Noului Testament.

După actul Cincizecimii, adică al Pogorârii Sfântului Duh,
Biserica creștină nou înfiin�ată a primit misiunea de a
continua opera de propovăduire a dreptei credin�e sub
inspira�ia Duhului Sfânt până la sfârșitul veacurilor sub
forma ei ortodoxă, adică a dreptei credin�e. Astfel,
fiecare membru al Bisericii lui Hristos este botezat în
numele Sfintei Treimi, apoi primește Taina ungerii
cu mir, adică a mirungerii, în felul acesta rămânând
încorporat în cadrul comunită�ii creștine. 

Ortodoxia este, așadar, Taina dreptei credin�e pe care o
primește ca dar divin fiecare membru al ei și se
împărtășește de harul Sfântului Duh prin administrarea
Sfintelor Taine, lucrări nevăzute ale harului într-o reali-
tate văzută prin rândurile de cult specifice. Aceste Sfinte
Taine, necuprinse de gândirea umană, sunt în număr
de șapte: botezul, mirungerea, spovedania sau
mărturisirea, împărtășania sau euharistia, hirotonia,
nunta şi maslul. Toate aceste Sfinte Taine sunt instituite
de Domnul nostru Iisus Hristos și au drept scop sfin�irea
sau îndumnezeirea omului prin har. De aceea Sfântul
Atanasie cel Mare a zis că “Dumnezeu S-a făcut Om,
pentru ca omul să se îndumnezeiască după har’’.

Învă�ătura ortodoxă autentică și canonică s-a stabilit
în urma hotărârilor sinoadelor ecumenice în număr de
șapte, adică adunări ale reprezentan�ilor tuturor
bisericilor creștine ortodoxe, primul având loc la Niceea
în anul 325, ultimul în anul 787 tot la Niceea, unde s-a
stabilit definitiv doctrina creștină și cinstirea sfintelor
icoane, subliniind că nimeni nu se închină la materialul
din care este confec�ionată icoana, ci se ridică la Cel
zugrăvit pe ea.

Ortodoxia este, așadar, comunitatea credincioșilor care
participă cu regularitate în duminici și sărbători la
sfintele slujbe, mai ales la Sfânta Liturghie, considerată
inima cultului divin ortodox, se spovedesc și se
împărtășesc.

Sfântul Ciprian al Catarginei ne înva�ă că fără biserică nu
există mântuire, iar cel care îl are pe Dumnezeu ca Tată
ceresc, trebuie să considere Sfânta Biserică drept mamă
duhovnicească și iubitoare. Astfel nu se poate numi
creștin ortodox decât cel care participă și cercetează
via�a bisericii, la râduielile ei sfinte, pentru că lucrarea
Bisericii nu este altceva decât prelungirea lucrării harului
Sfântului Duh în spa�iul ei sacru.

Ortodoxia are ca dimensiune existen�ială, pe lângă
misiunea ei sacerdotală, și latura filantropică sau
caritativă, administrativă și gospodărească, fiecare
parohie având obliga�ia de a se implica în aceste
activită�i care vin în sprijinul și ajutorul semenilor
neajutora�i. Un bun creștin ortodox trebuie să cunoască
învă�ătura Sfintei Scripturi, să vină la biserică, să-și facă
rugăciunea zilnică, să fie model de blânde�e, bunătate și
milostenie. Să aibă un suflet curat și bun, înzestrându-l
cu cele mai alese virtu�i morale. Ortodoxia este un mod
de via�ă în care ne regăsim pacea sufletească și liniștea
lăuntrică în lumina Sfintelor Evanghelii.

Până să afirmăm că Ortodoxia se bazează pe cultivarea
tradi�iei sfinte, ne arată calea spre Hristos, ne îndrumă
sufletele spre lumina adevărului, ne vorbește despre
valorile veșnice ale Evangheliei Domnului Hristos, ne
înva�ă să muncim cinstit și corect, respectând și slujind
aproapelui, ne pregătește pentru întâlnirea cu
eternitatea în Împără�ia cerurilor, care începe și se
consolidează încă din această via�ă, în mintea și inima
noastră, sălașul Sfântului Duh. Amin!

Preot Constantin Vrăbiescu,

Parohia Gemenea Brătulești

Societatea “Bazinul Pomicol Voinești” S.R.L. angajează sortator manual. Activitatea se

desfasoară la depozitul de fructe din Voinești (lângă Arta Populară). Oferta salarială este

de 1.000 lei net pe lună, cu toate taxele plătite, și două luni de zile libere, plătite, pe an

(în vară). Telefon de contact: 0727.462.827 - Bucur Alexandra. 
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CALENDARUL EXAMENELOR NA�IONALE 2017

Cum a început anul școlar, începem să vorbim despre

examenele na�ionale care îi așteaptă pe copiii noștri.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educa�iei

Na�ionale și Cercetării Știin�ifice, examenele na�ionale

din 2017 se vor desfășura astfel:

Clasa a II-a:
• 10 aprilie 2017: Scris - Limba română
• 11 aprilie 2017: Citit - Limba română
• 12 aprilie 2017: Matematică

Clasa a IV-a: 
• 3 mai 2017: Limba română
• 4 mai 2017: Matematică

Clasa a VI-a:
• 10 mai 2017: Limbă și comunicare
• 11 mai 2017: Matematică și știin�e

Testările de la finalul clasei a VI-a sunt interdisciplinare.
Testul de “Limbă și comunicare” cuprinde Limba și
literatura română si Limba modernă, iar testul de
“Matematică și știin�e” cuprinde Matematică, Fizică și
Biologie.

EVALUARE NATIONALĂ, Clasa a VIII-a: 
Elevii se vor putea înscrie pentru evaluarea na�ională în
zilele de 7, 8 și 9 iunie 2017, a treia zi fiind, totodată, cea
de încheiere a cursurilor la clasa a VIII-a. Apoi, evaluarea
na�ională se va desfășura astfel:
• 19 iunie 2017 – Proba scrisă la Limba și literatura
română;
• 21 iunie 2017 – Proba scrisă la Matematică;

Primele rezultate vor apărea la data de 26 iunie 2017
(până la ora 16:00), iar în aceeași zi se vor putea depune
contesta�iile (între orele 16:00 și 20:00). Rezultatele
finale, după rezolvarea contesta�iilor, vor fi afișate la data
de 30 iunie 2017.

BACALAUREAT, Sesiunea iunie-iulie
� 22 mai - 26 mai 2017: Înscrierea candida�ilor la prima
sesiune de examen
� 26 mai 2017: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-
a şi a XIII-a
� 6 - 7 iunie 2017: Evaluarea competen�elor lingvistice
de comunicare orală în limba română -  proba A
� 8 - 9 iunie 2017: Evaluarea competen�elor lingvistice
de comunicare orală în limba maternă - proba B
� 9, 12 şi 13 iunie 2017: Evaluarea competen�elor 
digitale - proba D
� 14 - 16 iunie 2017: Evaluarea competentelor 
lingvistice într-o limbă de circula�ie interna�ională -
proba C
� 26 iunie 2017: Limba si literatura română - proba E)a)
- proba scrisă
� 27 iunie 2017: Limba si literatura maternă -  proba
E)b) - proba scrisă
� 28 iunie 2017: Proba obligatorie a profilului - proba
E)c) - proba scrisă (la Liceul Tehnologic Voinești proba
obligatorie este Matematica)
� 30 iunie 2017: Proba la alegere a profilului şi 
specializării - proba E)d) - proba scrisă

5 iulie 2017 – Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00)
5 iulie 2017 - Depunerea contesta�iilor (orele 16:00 -
20:00)
6 - 9 iulie 2017 - Rezolvarea contesta�iilor
10 iulie 2017 – Afișarea rezultatelor finale

Succes tuturor copiilor la aceste examene! Succes
cadrelor didactice și părin�ilor în munca de sus�inere a
copiilor!

Echipa managerialăLiceu Tehnologic Voineşti 

Director, prof. dr. Iurea Ionu�

Director adjunct, prof. Comănescu Gabriela
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INFORMARE

Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanelor Voineşti

Cărţile de identitate se eliberează de către S.P.C.LE.P. în
baza cererii pentru eliberarea actelor de identitate
depusă personal şi a următoarelor documente:
- Dovada adresei de domiciliu (din Registrul agricol);
- Acte stare civilă (certificat de naştere şi, după caz,
certificat de căsătorie, certificat de deces soţ/soţie,
hotărâre de divorţ);
- Chitanţă contravaloare C.I., în valoare de 7 lei;
- Chitanţă contravaloare taxa extrajudiciară de timbru în
valoare de 5 lei, în cazul schimbării domiciliului,
preschimbării buletinului de identitate ş pentru
înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

Solicitanţii trebuie să predea C.I. veche, precum şi cartea
de alegator, iar, în cazul în care nu le mai pot prezenta,
menţionează acest fapt pe cerere.

Pentru eliberarea primului act de identitate la vârsta de
14 ani, minorul trebuie să fie însoţit de unul dintre
părinţi sau, după caz, de reprezentantul legal.
Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru
eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza
pe bază de Procură Specială.

Pentru persoanele aflate în străinătate se eliberează C.l.
(Carte de Identitate) pe bază de procură specială
obţinută de la Misiunile Diplomatice sau Oficiile
Consulare ale României din statul respectiv.

În cazul în care solicitantul nu are actul de identitate val-
abil sau îl are pierdut şi nu mai deţine nici actele de stare
civilă, se eliberează, pe baza cererii însoţită de dovada
adresei de domiciliu şi trei fotografii mărimea 3/4 (având

la bază o bandă albă de 7 mm), o Carte de Identitate
Provizorie (CIP).

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în
actul de identitate, persoana interesată completează
cererea însoţită de actul de identitate şi documentul cu
care face dovada adresei de domiciliu.

Conform OUG 97/2005, constituie contravenţii şi se
sancţionează următoarele fapte:
- Nerespectarea termenului prevăzut de lege pentru
eliberarea primului act de identitate (cel mult 15 zile de
la împlinirea vârstei de 14 ani);
- Expirarea termenului de valabilitate al Cărţii de
Identitate (CI);
- Pierderea sau deteriorarea Cărţii de Identitate.

Programul de lucru al S.P.C.LE.P. Voineşti este de la 08:00
la 16:00, în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri.

Şef serviciu, 

Blidădrescu Daniela

Sta�iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură  Voinești pune la dispoziţia

doritorilor, începând cu data de 01.11.2016, material săditor din categoria CERTIFICAT,

din speciile: măr, prun, cireș, vișin, cais, piersic  etc.

Cei interesa�i se pot adresa la sediul S.C.D.P Voinești, strada Principală, nr. 387,

sau la sediul pepinierei din satul Izvoarele.

Date de contact: 0723.631.080 - Comănescu Daniel, director S.C.D.P sau

0723.225.137 - Tinca Elena, şef fermă
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Cum poţi să obţii gratuit puieţi forestieri

pentru împăduriri?

În vederea derulării ac�iunii de sponsorizare cu puie�i forestieri,
vă facem cunoscut următoarele:
- solicitarea va fi formulată de către de�inătorul terenului care va fi
plantat și va fi înso�ită de documente care atestă calitatea de proprietar
al acestuia;
- solicitarea poate fi formulată de o altă persoană juridică (asocia�ie,
funda�ie etc.) dacă dovedește, prin acte constitutive, faptul că este
persoană juridică fără scop lucrativ și prezintă un document care-i atestă
colaborarea, în acest caz, cu de�inătorul terenului care va fi plantat;
- dacă de�inătorul terenului este o Unitate Administrativ Teritorială,
solicitantul va trebui să depună, în plus, o hotărâre  a Consiliului Local,
care să ateste faptul că acesta este de acord cu plantarea  puie�ilor care
fac obiectul sponsorizării pe terenul men�ionat;
- solicitarea în vederea sponsorizării cu puie�i forestieri va fi depusă la
secretariatul de la sediul Direc�iei Silvice Dâmbovi�a, tel/fax
0245.611.004, iar pe cerere se va men�iona cantită�ile și speciile de
puie�i forestieri solicitate. Persoanele fizice vor men�iona pe cerere și un
număr de telefon pentru a putea fi contacta�i;
- după ob�inerea aprobărilor de la Regia Na�ională a Pădurilor se va
încheia un contract de sponsorizare;
- pentru a se putea ridica și planta puie�ii în perioada optimă de
plantare, se recomandă depunerea din timp a cererilor și documentelor
necesare.

Direc�ia Silvică Dâmbovi�a

dr. ing. Preda Costel - director

AS Sportul Voinești 2016, 

marș triumfal spre Liga a V-a Onoare!

Pentru noua echipă de fotbal a comunei
Voinești, etapele V și VI din cadrul Ligii a VI-a jude�ene
de fotbal au fost ca un galop de sănătate, fapt ce a
men�inut echipa pe primul loc al clasamentului, cu un
punctaj maxim de 18 puncte, din tot atâtea posibile. 

Etapa a V-a s-a disputat la Viișoara, unde echipa
noastră s-a impus cu un categoric scor de 4-1, golurile
fiind marcate de Robert Badea, Daniel Ioja și Andrei
Tănase (2). În etapa a VI-a, am întâlnit, la Voinești, echipa
din Vlădeni, pe care am învins-o cu scorul de 2-1, golurile
fiind marcate, de această dată, de Andrei Tănase
și Adrian Oprea. 

În continuare vor urma alte partide, din care ne

propunem să ob�inem un punctaj maxim, în fiecare joc,
pentru ca la sfârșitul campionatului să ne situăm tot pe
locul 1, fapt ce ne va permite promovarea în eșalonul
superior al Ligii jude�ene de fotbal.

În speran�a  că vom reuși acest lucru, vă
așteptăm și pe dumneavoastră, iubitorii acestui sport, să
fi�i alături de noi, la partidele care le mai avem de
sus�inut și, împreună, să ducem la bun sfârșit obiectivul
propus: accederea în Liga a V-a Onoare. Vă așteptăm
cu drag la stadion!

Marius Momel - antrenor principal
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Telefoane utile: 
0723 142 661 – Primar; 

0723 142 662 – Viceprimar;
0245 679 324 – Primãrie 

0245 679 450 – Fax

Voineºti, str.Principalã, nr.145; 
e-mail: 

consiliullocalvoinesti@yahoo.com;
web: 

www.primarievoinesti.ro

CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1.Bucura Matei-

Ionuţ

2. Corcoveanu

Alexandra-Elena 

3. Cîrstea Ana-

Maria

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1.   Preda Mihai-

Valentin şi Miricioiu Elena-

Constanţa

2. Parghel Grigore-Mădălin şi

Ciocea Roxana-Elena 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
20.09.2016 - 20.10.2016

DECESE

�
1. Voicu Maria

2. Savu Stan 

3. Predescu Sultana 

4. Voicu Maria 

5. Mihai Suzana 

6. Prodan Ion

7. Bălan Maria 

8. Baldeş Vergil 

Dumnezeu să-i odihnească!� Zaharia Sacagiu_Voinești

RUȘINE!!!

Mai este pu�in până când

aceia care au clasat dosarul

REVOLU�IEI FURATE vor vărsa

regulamentarele lacrimi de

crocodil pentru eroii pe care

i-au trecut legal în uitare. 

Ar trebui interzis prin lege

lăcrămatul ipocrit a la 

“Dragă Stolo”… Ca în 

fiecare an, profund revoltat,

mă adresez, așa cum socot 

că merită, 

“Noului fost potenţat”…

Sătul de cea lungă robie

Eu mi-am dat via�a pentru tine

Să nu mai trai în cea sclavie

Și-n via�ă bine să î�i fie

Dar tu te-ai dat acum cu ho�ii

Te-or blăstăma, chiar și nepo�ii

RUȘINE!!!

Atunci când via�a mi-am jertfit

Am vrut să fie-n �ară bine

Eu, nici o clipă n-am gândit

Că răul ce l-am vrut stârpit

O să devină mult mai rău

Și asta cu-ajutorul tău

RUȘINE!!!

Te-ai ciocoit și te-ai stricat

Mai ieri, erai un oarecine

Astăzi ești cel mai îmbuibat

Cu ho�ii, mâna tu ai dat

Pe cei sărmani îi prăduiești

Nici pe părin�i nu-i mai cinstești

RUȘINE!!!

Și nasul, tu în par l-ai pus

Iubirea-�i toată-i cea de sine

Binele-n suflet �i-a apus

Cât ești de sus, te vrei, mai sus

Nici multul nu-�i mai pare mult

Averea-i singurul tău cult

RUȘINE!!!

Și când te-ai văzut împlinit

Deja ai și uitat de mine

Memoria mi-ai mazilit

Nu recunoști nici că-am murit

Dosarul meu tu l-ai clasat

N-am fost, eu nu am existat

RUȘINE!!!

Dar să nu crezi că vremea iartă

Oare cât crezi tu că mai �ine

Să-�i râzi de-a oamenilor soartă?

Căci vor sfărma zidita-�i poartă

Și te-or lovi cu frenezie

Și-afla-vei cum este să fie

AMAR DE TINE!!!



pagina 8

Gazeta de Voineºti Nr. 91 � octombrie 2016

AȘA NU!

Distrugerea bunurilor comunei a devenit obicei!

Această rubrică a fost “neglijată” în ultima

perioadă, nu pentru că nu au fost fapte bune sau

rele de arătat, ci pentru că ne-am concentrat pe

prezentarea lucrurilor de interes major, respectiv

proiectele în derulare și ducerea acestora la bun

sfârșit. Revenim acum la celebra noastră rubrică,

pentru a aduce în prim-plan isprăvile unor

concetăţeni, care au ca preocupări distrugerea

bunurilor publice din comună.

Am prezentat, în anii trecu�i, modul cum au fost

vandalizate spa�iile de petrecere a timpului liber și

recreere din satul Izvoarele, și anume mini-terenul de

fotbal și parcul de joacă. Istoria se repetă, din păcate...

După ce aceste perimetre au fost refăcute, dându-li-se

înfă�ișarea și utilitatea ini�ială, nu a trecut un an și s-a

ales praful de toată munca depusă… Băncile au fost

efectiv smulse, balansoarele rupte pe din două, scaunele

şi masa au fost efectiv luate, iar “căsu�a piticilor” este

acum aproape demolată… Au dispărut, ca prin… minune,

mai multe piese ale toboganului, aceeași soartă având și

cinci panouri de gard. Până și din pavaj lipsesc câteva

bucă�i! Nu mai vorbesc despre gunoaie și mizerie…

Același peisaj dezolant îl găsim și la mini-terenul de

fotbal. Panouri de gard rupte, plase  distruse, gunoaie cât

vezi cu ochii… Și situaţia nu este singulară! O soartă

similară au avut și sta�iile de așteptare a mijloacelor de

transport în comun, și coșurile de gunoi din comună, și

multe altele… Nu generalizez, mă refer aici strict la cei

care au un comportament demn de comuna primitivă,

nu de o comună… europeană. Nu în�elegem comporta-

mentul  unor tineri care găsesc distrac�ia în a rupe, a

distruge, a arunca gunoaie sau a pleca cu obiecte din

spa�ii publice destinate tuturor…

Oare, când vom în�elege că toate aceste lucruri sunt

create din banii noştri, ai tuturor, iar distrugerea lor

implică alte cheltuieli, sume cu care se pot face lucruri

utile în localitate? Oare, cât timp va trece până ne vom

obișnui cu faptul că, pentru a trăi în condi�ii mai bune, nu

este de ajuns să ne dorim și să construim, ci mai ales să

între�inem și să îngrijim bunurile publice exact ca și cum

ar fi ale noastre, de acasă? Vom trăi și vom vedea! Până

atunci, spunem însă AŞA NU!

Viceprimar,

Claudiu Popa

??

??

??

??


