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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
- Raport de activitate ianuarie 2017 - 

Dragii mei,

La mulţi ani, 2017! Să fiţi sănătoşi şi să

aveţi un an plin de realizări şi bucurii! 

După un ger năpraznic, în perioada 

sărbătorilor de Bobotează, ne-am reluat 

activitatea în forţă, atât în cadrul Primăriei,

cât şi în Consiliul Local.

• Am igienizat şi zugrăvit ambele săli de nunţi din cadrul
Primăriei Voineşti, am schimbat mocheta şi am zugrăvit
sala de festivităţi. Toate acestea au fost realizate cu
angajaţii Primăriei şi beneficiarii Legii 416 / 2001.
Materialele necesare (mochetă, vopsea lavabilă, chit,
colţare etc.) au costat 9.200 lei.
• Aşa cum am promis, am început lucrările de
modernizare şi eficientizare a iluminatului public pentru
satele Gemenea-Brătuleşti şi Onceşti, prin instalarea pe
fiecare stâlp a lămpilor economice, cu LED. Vor fi mon-
tate 240 de lămpi, pe tronsonul DN 72 A (Burlăneşti-
Capul Coastei), DJ 72 B (Hanul Mărului- Cândeşti), strada
Ţuţuienilor şi strada Bisericii. Valoarea totală a investiţiei
este de 162.000 lei, suportaţi integral de la bugetul local
al comunei noastre.
• La Căminul Cultural Gemenea-Brătuleşti, am demarat
lucrările privind amenajarea de grupuri sanitare,
în interiorul locaţiei. Vor fi realizate, prin comparti-
mentarea unui spaţiu la etaj, şase grupuri sanitare utilate
modern, iar la parter, pe terasa din dreapta, va fi
amenajat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi.
• Pe Programul Operaţional Regional, Axa 8.3., am
început scrierea unui proiect intitulat “Înfiinţare Centru
de zi pentru persoane vârstnice în comuna Voineşti, satul
Manga”. Ne propunem prin acest proiect să salvăm de la
distrugere, prin neutilizare, a şcolii  din satul Manga,
amenajând o locaţie în care persoanele vârstnice să
beneficieze de servicii de recuperare şi recreere,
consiliere psihologică, bibliotecă, internet, jocuri de

socializare. Ne-am propus ca, în acest an, să depunem
proiectul şi să semnăm contractul de finanţare.
• Tot la capitolul proiecte, lucrăm la o altă investiţie,
intitulată: “Construirea unei capele în satul Suduleni”.
Aceasta va fi amplasată pe terenul viran din partea
sudică a Căminului Cultural, în spatele troiţei existente.
Ne propunem, de asemenea, realizarea de capele în
toate satele comunei noastre.
• În asociere cu Parohia din satul Onceşti, vom demara
proiectul privind schimbarea învelitorii bisericii, precum
şi montarea de jgheaburi şi burlane pentru apele
pluviale. Valoarea totală a proiectului este de aproxima-
tiv 80.000 lei.
• Pe perioada codului portocaliu de vreme rea şi ninsori
abundente, am acţionat în două schimburi (12 ore/12
ore) privind deszăpezirea tuturor străzilor din comuna
noastră. Consider că ne-am descurcat onorabil, fiind
prima iarnă când nu am primit nicio reclamaţie.

Iubiţi voineşteni, am început în forţă şi aşa vom merge
tot anul 2017. Mai avem foarte multe lucruri de făcut şi
promit că ne vom ţine de cuvânt!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră

Dănuţ Gabriel Sandu
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Doi vânători erau undeva, într-o pădure.

La un moment dat, unul dintre ei se

prăbuşeşte la pământ, fără suflare, cu

ochii daţi peste cap. Celălalt scoate

repede celularul şi  sună la Salvare.

- Prietenul meu a murit. Ce să fac? Strigă

el în receptor.

La care operatorul răspunde:

- Mai întâi, calmaţi-vă şi eu o să vă ajut.

Acum, să ne asigurăm că este într-adevăr

mort. Se lasă tăcerea, apoi se aude

zgomotul unei împuşcături, după care

tipul pune mâna pe telefon şi zice:

- OK, acum ce facem?

☺☺☺

Un vânător este întrebat: ce calităţi îi

trebuie cuiva care vânează animale

sălbatice?

- Trei lucruri: ochi buni, mână sigură şi

voce tare.

- Dar vocea tare pentru ce?

- Să fie auzit dacă stă în vârful copacului

şi strigă după ajutor.

☺☺☺

Doi prieteni:

- Cum a fost la vânătore ieri?

- Bine, am împuşcat o raţă...

- Sălbatică?

- Nu ştiu, dar ţăranul care m-a alergat cu

furca sigur era sălbatic...

☺☺☺

Un pescar prinde în plasă o balenă de

aur.

- Te rog, lasă-mă liberă şi îţi îndeplinesc

trei dorinţe!

- Lasă, lasă... Mergem la bijutier!

☺☺☺

La pescuit:

- Dă-mi, te rog, pâinea pentru nadă...

- Am mâncat-o, tată!

- Atunci, dă-mi mămăliga...

- Nu mai e. Am mâncat-o şi pe asta!

- Hai, mănâncă şi râmele şi să mergem

acasă!

☺☺☺

Pastila 
de raŝ

SIMULAREA EXAMENELOR

NA�IONALE  2017
Elevii Liceului Tehnologic Voinești din clasele a VIII-a și cei

ai claselor a XI-a și a XII-a vor sus�ine, în perioada 13 – 17 martie,

simularea evaluării na�ionale și a probelor scrise ale examenului de

bacalaureat, conform Ordinului 3004/04.01.2017.

Rolul acestei simulări este de a familiariza elevii cu atmosfera

de examen, cu tipul și gradul de dificultate al subiectelor, de a evalua

nivelul de pregătire de etapă a candida�ilor, precum și de a regla din

timp anumite disfunc�ionalită�i.

Calendarul simulării examenelor naţionale:

13 martie 2017 

– Limba şi literatura română, probă scrisă (clasa a VIII-a)

– Proba E)a) (bacalaureat), probă scrisă – Limba şi literatura română

(clasele a XI-a și a XII-a)

15 martie 2017 

– Matematică, probă scrisă (clasa a VIII-a)

– Proba E)c) (bacalaureat), probă scrisă – Matematică (clasele a XI-a și

a XII-a)

17 martie 2017 

– Simularea probei E)d) (bacalaureat), probă scrisă – Proba la alegere

a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

31 martie 2017 – Afişarea rezultatelor

La fel ca în anii trecu�i, notele ob�inute nu vor fi trecute în

catalog, rezultatele fiind doar analizate la nivelul fiecărei institu�ii de

învă�ământ, pe baza acestora urmând a fi luate măsuri pentru

îmbunătă�irea performan�ei școlare. 

Analiza rezultatelor se va realiza prin discuţii individuale cu

elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul

consiliului profesoral. 

Fiecare unitate școlară va elabora un raport care va include un

plan de ac�iune cu măsuri de remediere a problemelor constatate,

astfel încât rezultatele examenelor din vară să fie mult mai bune.

Echipa managerială

Director - prof. dr. Ionu� Iurea

Director adjunct - prof. Gabriela Comănescu
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Gazeta de Voineºti

Dumnezeu în Sine este o taină, căci despre
existenţa Lui nu se poate cunoaşte nimic, dar se spune că
Dumnezeu este iubire (I In. 1, 8), pentru că din iubire, El
Se descoperă ca Treime în opera de mântuire a crea�iei,
Se coboară la nivelul credincioşilor- golirea de sine,
descoperindu-Se ca Dumnezeu-Mântuitor şi ca
Dumnezeu trăit și cunoscut de noi, în acest sens spunem
că se revelează ca Treime iconomică. 

Treimea este centrul vieţii noastre şi spre ea tind
să ajungă sufletele noastre  însetate de adevăr şi odihnă,
ea face pe creştini să „vieţuiască în comuniunea
dragostei”.  “Locuinţa” eshatologică a omului este
Dumnezeu însuşi. Prin înaintarea în viaţa veşnică
oamenii ajung “prin Duhul la Fiul iar în Fiul se întâlnesc
cu Tatăl”.

Părintele Stăniloae vorbește despre Taina Sfintei
Treimi prin implicarea ei în iubirea dumnezeiască,
„iubirea presupune totdeauna două eu-uri care se iubesc
reciproc sau un eu care iubeşte şi altul care primeşte
dragostea, sau de care cel ce iubeşte ştie că e conştient
de dragostea acestuia”.

Dragostea reciprocă între oameni atrage cu sine
mai multe persoane capabile de iubire. Însă dragostea
nedesăvârşită între oameni presupune dragostea
desăvârşită între Ipostasurile divine cu o fire comună.
Revelaţia ne relatează că Dumnezeu este iubire şi ne
arată că ipostasurile dumnezeieşti trăiesc în armonie şi
comuniune de iubire. Astfel că ne îndeamnă şi pe noi
oamenii să convieţuim împreună în comuniune de
armonie unii cu alţii iubindu-ne reciproc. Dumnezeu este
din totdeauna un act comun de dragoste pe măsura
caracterului Său absolut şi a subiectivităţii Sale pure. 

La Dumnezeu iubirea este perfectă şi veşnică, de
aceea iubirea este preexistentă tuturor acţiunilor
îndreptate spre exterior, fiind legată de existenţa lui
veşnică; iubirea este „fiinţa lui Dumnezeu, este actul lui
substanţial”. 

Când discutăm despre iubirea intratreimică sau
despre Dumnezeu Unul în Fiinţă şi întreit în Ipostasuri
este categoric necesar să nu contemplăm Firea
Dumnezeiască  deosebită de Ipostasuri şi de dragostea
între ele, ci ca dragoste existentă în Ipostasuri şi între
Ipostasuri. 

La Dumnezeu iubirea între eu-ri este perfectă,
astfel că şi unitatea acestora este superlativă, astfel
relaţia eu-rilor divine este concepută ca o comuniune
perfectă, încât fiecare subiect trebuie să se trăiască pe

sine însuşi ca subiect întreit, ca subiect triform, dar fără
a-şi schimba propria poziţie. În concluzie  poate ne vom
pune întrebarea: ce înseamnă mai exact dragostea
dumnezeiască? 

Părintele Stăniloae, făcând câteva reflexii faţă de
iubirea intratrinitară, face această remarcă: „iubirea
dumnezeiască şi fericirea lui Dumnezeu înseamnă  faptul
că în Dumnezeu un „eu” care e totul, cuprinde şi alte
eu-ri care la rândul lor sunt totul şi din acestea fiecare
cuprinde pe celălalt, ele nu se întâmpină din interior,
ci îşi sunt veşnic desăvârşit  interioare... fiecare fiind
cosmosul divin infinit în unire interioară cu celelalte
eu-ri divine” .

Treimea este punctul culminant al iubirii
desăvârşite. În iubirea desăvârşită persoanele nu se
dăruiesc şi nu nici se acceptă numai reciproc, ci deşi se
afirmă personal şi reciproc, devin existente prin dăruire
şi primire. Iubirea dumnezeiască este atoteficientă.
Afirmându-se reciproc în existenţă prin distincţia lor, prin
iubirea perfectă actele prin care se săvârşesc acestea,
sunt acte veșnice în care persoanele treimice sunt
împreună active.

O persoană trebuie să aibă ca „eu” un „tu” ca să
comunice întreolaltă şi un „el” care să-i unească din nou,
în interesul pentru al treilea. O persoană trebuie să
vorbească cu o alta şi în modul cel mai interesant şi
unificator de un al treilea pentru a se simţi fiecare
fericită, „dar cea mai iubitoare relaţie între un eu şi un tu
are loc atunci când una e Tatăl celeilalte şi numai Tată, al
uneia singure”.

Din aceste câteva reflecţii referitoare la Sfânta
Treime putem vedea că aceasta este structura supremei
iubire, după cum Părintele Stăniloae a numit-o, de aceea
putem spune că orice abordare a Sfintei Treimi
fără implicarea ei în iubirea divină este incompletă
şi neadecvată. 

Iubirea este cea care fundamentează relaţiile
treimice, şi tot ea este cea care „determină” mişcarea
în afara  Treimii iconomice, mai simplu spus, iubirea
intratreimică fundamentează mântuirea şi
îndumnezeirea omului.

Preot OPRESCU CĂTĂLIN-ANDREI

IUBIREA SFINTEI TREIMI 

CA ORIGINE ŞI FINALITATE A CREAŢIEI
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Măsuri pentru prevenirea transmiterii

infecţiilor respiratorii, inclusiv a gripei

În fiecare an, vremea rece şi variaţiile mari 
de temperatură specifice sezonului rece 
influenţează organismul uman. În această
perioadă, apare o creştere a incidenţei bolilor
respiratorii, cauzată de expunerea la aerul
rece, de scăderea imunităţii organismului 
şi contactul cu bolnavi posibili transmiţatori ai
virusului respirator.

Ce trebuie să faci pentru a evita neplăcerile cauzate de

raceală şi gripă?

- Nu strănuta sau tuşi în mâini!
- Dacă-ţi vine să tuşeşti sau să strănuţi, foloseşte un
şerveţel de unică folosinţă şi aruncă-l imediat!
- Spală-te pe mâini! Majoritatea cazurilor de gripă se
transmit prin contact direct cu bolnavul sau, indirect,
prin intermediul suprafeţelor. 
- Nu-ţi atinge faţa! Virusurile gripale şi paragripale intră
în organism prin ochi, nas şi gură. Prin atingerea feţei,
copiii se îmbolnăvesc cel mai des de răceli şi gripe şi îşi
îmbolnăvesc şi părinţii.
- Bea multe lichide! Apa ajută la detoxifierea organismu-
lui pe masură ce hidratează. De unde să ştii că bei
suficient? Dacă culoarea urinei este galben deschis şi
limpede, probabil că te hidratezi suficient. Dacă este
galben închis, ai nevoie de mai multă apă.
- Fă mişcare! Exerciţiile fizice pun sângele în mişcare,
cresc frecvenţa cardiacă, îmbunătăţesc transferul de
oxigen de la plămâni în sânge şi măresc imunitatea
organismului.
- Mănânca sănatos! Încearcă să-i oferi organismului
alimente naturale care să-l ajute să lupte cu infecţiile:
legume şi fructe, iaurturi, cereale integrale. Mănâncă
alimente colorate, bogate în vitamine şi antioxidanţi. 
- Renunţă la vicii! Fumatul, consumul de alcool şi
oboseala cronică epuizează organismul şi-i slăbesc
posibilităţile de apărare.

Tratamentul răcelii

Una dintre cele mai frecvente greşeli este utilizarea de
antibiotice în tratamentul răcelilor. Este important de
ştiut că administrarea de antibiotice ajută în infecţiile

antivirale numai în cazul în care există o suprainfecţie
bacteriană. Tratamentul trebuie să fie individualizat în
funcţie de simptomele asociate care pot să apară. De
multe ori se recomandă antipiretice, decongestionante
nazale şi un aport alimentar de vitamine şi minerale.

Tratamentul gripei

Se bazează pe administrarea de medicamente antivirale
şi poate fi recomandat doar de către medic, în termen
de 24-48 de ore de la debutul bolii. Tratamentul
medicamentos pentru ameliorarea simptomelor, în cazul
gripei cu forme uşoare, poate fi alcătuit din antipiretice
şi analgezice pentru reducerea febrei şi calmarea
durerilor, antitusive, decongestionante nazale şi
suplimente alimentare pe bază de multivitamine şi
minerale.

Vaccinarea

Vaccinarea preventivă antigripală se face anual,
preferabil în lunile octombrie-noiembrie, deoarece din
momentul vaccinării imunitatea se dezvoltă în circa doua
săptămâni.  Vaccinarea este una dintre cele mai eficiente
metode de protejare a organismului împotriva
acţiunii diverşilor agenţi patogeni ce pot afecta
sănătatea.   

Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu
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DE ZIUA TA

De ziua ta încerc sfiit
Să-�i fac cinstirea mea dovadă
Prin vorbe ce î�i spun smerit

Că nu suna-v-or doar din coadă.

Ai confiscat cea versuire
Împătimit de dragul ei 
Dând unicată glăsuire

La tot ce-i rost și obicei.

Neseamăn te-ai făcut pe veci
Dând glas la vorbe fără seamăn

Chiar de ești dus în case reci
Tu ești al nemuririi geamăn.

Și chiar de-n via�ă tu ai fost 
Prea crud și fraged muritor
Ai dobândit cel veșnic rost 
Căci ești în veci nemuritor.

Și noi de-aici cât vom dura 
Vom plânge-amar la al tău creștet

Iar toamna etern glas va da 
Frunzișului celuia veșted...

� Zaharia Sacagiu

Povestea noastră

Dorind ca şi noile generaţii să aibă parte de o copilărie ca-n ‘76 ,
m-am pus de acord cu echipa mea de pitici să pornim spre magica lume
oferită de cărţi. Magia poveștilor, mirosul cărţilor vechi , dar şi aspectul
atât de clasic şi plăcut al lor îl puteam găsi într-un singur loc:  în bibliotecă.
Iată-ne porni�i la drum într-o activitate extraşcolară spre Biblioteca Şcolii
Voineşti!

Plini de entuziasm şi dornici de cunoaştere, nici nu am sesizat
când am coborât în faţa unei clădiri imense, cu multe ferestre luminoase.
În bibliotecă, o doamnă drăguţă ne vorbea cu blândeţe despre cărţi,
despre felul cum sunt aşezate, dar, din câte am observat eu, în mintea
copiilor cu siguranţă era ceva mai mult decat o lume virtuală pe care o
cunoşteau deja. I-am surprins cu coada ochiului cum, cu mânuţele lor,  îşi
alegeau din raft cartea preferată şi alunecau uşor pe podea, lângă raft,
captaţi de neobișnuitul scris, dar imaginile erau mai importante.

Am hotărât să citim împreună o poveste, rugându-i pe ei să
aleagă, în echipă, o carte. Nu mare mi-a fost uimirea ca în mâna lor să se
regăsească cartea de chimie. Imaginile videoproiectorului ne-au readus în
prezent. Am realizat diferite concursuri, dar și jocuri distractive. La
plecare, o măsuţă încărcată cu daruri îi astepta pe micii exploratori. 

A fost o zi de neuitat! Mulţumim
domnilor directori, doamnei
bibliotecare, cât şi colegilor
pentru primirea călduroasă şi
sprijinul acordat!

Prof. Înv. Preşc. Oprescu Elena
Angelica,

Grădini�a Izvoarele

ANUNŢ IMPORTANT

La începutul acestui an, a fost încheiat, între Direcţia Silvică
Dâmboviţa, prin Ocolul Silvic Sturzeni, şi U.A.T. Comuna Voineşti,
un Parteneriat care constă în colaborarea în vederea punerii la
dispoziţia cetăţenilor comunei Voineşti a unei cantităţi de lemn de
foc pentru încălzirea locuinţelor. 

În acest sens, Ocolul Silvic Sturzeni va transmite în scris Primăriei
Voineşti situaţia stocului de lemn existent, în limita a 50 mc, care
poate fi achiziţionată de către voineşteni. În cazul în care
materialul lemnos scos la vânzare nu este valorificat, desfacerea
se va face către  alţi beneficiari. 

Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi reprezentantului Ocolului
Silvic Sturzeni, Barbu Marius, la numărul de telefon 0729.960.617.
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TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE ÎN 2017
În conformitate cu Hotărârea Consiului Local nr.

132 / 20.12.2016, privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2017, impozitul  pe clădiri, terenuri şi
impozit  mijloace transport , vă comunicăm că acestea au
rămas la nivelul anului 2016.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe
clădiri, terenuri şi a  impozitului  asupra mijloacelor de
transport  până la data de 31.03.2017, se acordă o
bonificaţie de 10%.

În conformitate cu Legea nr. 1/2017, Art.VI, Legea
nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
completările şi modificările ulterioare se abrogă.

În următoarea perioadă, vor fi emise şi
distribuite deciziile de impunere anuale, pentru anul în
curs.

Avem  rugămintea de a  confrunta  datele
înscrise în evidenţa noastră cu realitatea datelor pe care
le deţineţi astfel încât, să reglăm, în timp util,
eventualele neconcordanţe, în vederea unei impozitări
corecte.

Operator Rol Fiscal,
Avram Simona

ATENŢIE! Infractorii folosesc o nouă metodă
de înşelăciune prin telefon!

S.C. RORAM JARDIN SRL, Pepinieră Pomicolă acredi-
tată și controlată de Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor
Dâmboviţa, produce soiuri de pomi fructiferi care se
pretează și pentru planta�ii super intensive (din metru
în metru) și pentru planta�ii clasice.

Pentru planta�ii super intensive, vă oferim:
�MĂR, diverse soiuri – portaltoi M9 -  câmpul III
� CIREȘ, Regin, Kordia – portaltoi Gisela 5 – câmpul III,
� PĂR, Abatele Fettel – portaltoi Gutui – câmpul III

Pentru planta�ii clasice, vă oferim:
� Măr, păr, prun, piersic, nectarin, cais, gutui, vişin,
cireş - diverse soiuri.
Pentru mai multe informa�ii, ne puteţi contacta la
numărul de telefon 0726.677.400 – BRĂTUCU  EUGEN.

Poliţiştii dâmboviţeni atrag atenţia că infractorii
au inventat o nouă metodă de înşelăciune prin telefon.
Mai mulţi vârstnici din judeţul Dâmboivţa au fost
contactaţi de un bărbat care, după ce s-a recomandat a
fi poliţist, i-a informat că va veni la domiciliul lor, însoţit
de un procuror, pentru a verifica seriile bancnotelor pe
care le-au primit când le-a adus poştaşul pensia.

Din fericire, persoanele în cauză au avut
prezenţa de spirit să anunţe de îndată Poliţia, astfel că au
scăpat fără să fie înşelaţi. Oamenii legii desfăşoară în
acest moment cercetări în vederea identificării
bănuiţilor.

În cazul în care sunte�i contacta�i telefonic sub un astfel de pretext, nu acceptaţi o întâlnire
cu presupusul poli�ist şi anunţaţi Poliţia la numărul unic pentru apeluri de urgen�ă 112.
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Telefoane utile: 
0723 142 661 – Primar; 

0723 142 662 – Viceprimar;
0245 679 324 – Primărie 

0245 679 450 – Fax

Voineşti, str. Principală, nr. 145; 
e-mail: 

consiliullocalvoinesti@yahoo.com; 
web: 

www.primarievoinesti.ro

CĂSĂTORII

NĂSCUăI

1. Neagu David-

Gabriel

2. Angheloiu Sofia-

Ioana 

3. Șontea-Răduţă

Yasmina-Nicola

4. Parghel Denis-Andrei 

5. Scuturici Gabriel-Lucian 

Le dorim viaţă
lungă şi fericită!

1.   1. Toma Dumitru-

Adrian şi Bădăran Andreea-

Elena

2. Stroe Cristian-Ştefan şi Florea

Lucia-Gianina

3. Dumitrescu Daniel şi Chiţu

Iuliana 

Le urăm 
„Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
15.12.2016 - 19.01.2017

DECESE

�1. Motoiu Floarea

2. Rădulescu Neculae 

3. Ion Elena 

4. Panău Ion 

5. Săndulescu Victor 

6. Chişavu Mihail 

7. Fulger Maria 

Dumnezeu 
să-i odihnească!Suntem aici pentru dumneavoastră!

Koryo Karate Club, 
performanţa este cuvântul

de ordine în 2017!
După un an senzaţional, cu multe competiţii şi multe medalii,

Clubul Sportiv Koryo Voineşti priveşte cu speranţă spre viitor. Sportivii

clubului au participat la 17 competiţii şi 8 stagii de pregătire, câştigând

peste 300 de medalii, dintre care mai mult de jumătate din aur. O zestre

impresionantă care subliniază încă o dată şi răsplăteşte munca complexă

şi perfect coordonată a administraţiei publice locale voineştene, pe de

o parte, eforturile financiare ale părinţilor  şi munca antrenorilor şi

sportivilor, pe de altă parte. De remarcat că sportivii Costanzo Isabella şi

Oprescu Bogdan au făcut parte din lotul care a reprezentat Federatţa

Română de Karate la Campionatul European de Karate Shito Ryu din

Slovacia, precum şi la Cupa Ellite Karate London din Anglia, aducând

medalii şi puncte preţioase pentru delegaţia României.

“Beneficiem de condiţii extrem de propice pentru performanţă,
am fost primiţi şi ajutaţi cu multă generozitate de către domnul primar
Gabriel Sandu, domnul viceprimar Claudiu Popa, ne-am bucurat de
întelegere din partea Consiliului Local Voineşti. Munca noastră
combinată este răsplătită de către sportivii voineşteni, care încep să
devină din ce în ce mai remarcaţi la nivel naţional şi international, fiind
convocaţi la lot la toate competiţiile importante ale Federaţiei.

Anul 2016 s-a încheiat, iar secţia Koryo Karate Voineşti şi-a
desemnat câştigătorii, aceştia fiind premiaţi în  cadrul unei Gale, care
s-a desfăşurat în data de 18.12.2016, la Căminul Cultural Dragomireşti,
sediul clubului Koryo, ierarhia primelor trei locuri fiind: Costanzo
Isabella , Oprescu Bogdan, Dincă Fabian.

În data de 4 ianuarie 2017, am reînceput antrenamentele, iar
noi, prin prisma rezultatelor din anul anterior, privim cu încredere spre
viitor. Sperăm într-o colaborare la fel de fructuoasă cu administraţia
publică voineşteană, dorim, de asemenea, lărgirea bazei de selecţie şi ,
profit de ocazie, pentru a anunţa toţi copiii şi tinerii voineşteni care vor
să practice karate că ne pot găsi în fiecare zi de luni şi miercuri, între
orele 17:00 – 19:30, la sala de sport a Liceului Agricol Voineşti”, spune
Viorel Marinoiu - preşedintele CS Koryo Karate.
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UN NOU ÎNCEPUT

Sărbătorile mult aşteptate au trecut, ca o părere,
pierzându-se în tunelul amintirilor… Uitându-ne mai bine în
calendar, chiar şi luna ianuarie le-a prins de la urmă…. Dacă
ar fi să ne luăm după acest început de an, putem spune că
am intrat în normalitate... Luna ianuarie a fost foarte
serioasă, venind pregătită cu tot ce a avut în dotare:
zăpadă, ger, viscol, gheaţă… Nouă nu ne convine, că, deh,
suntem oameni şi parcă nu ne mai multumeşte nimic…
Dacă am avea puteri magice, ne-am face ierni fără frig şi
zăpadă şi veri fără caniculă şi secetă… Şi chiar şi atunci am
avea ceva de obiectat!

Vedem la televizor cum toţi de dau de “ceasul
morţii” că a revenit urgia naturii, că este viscol şi zăpadă, că
drumurile se înzăpezesc, maşinile rămân blocate sub
nămeţi, iar autorităţile sunt nepregătite… Oameni buni,
este iarnă şi orice om normal ştie că iarna trebuie să fii
pregătit pentru ce e mai rău… Mai ales că tehnologia îşi
spune cuvântul, iar atenţionările meteorologice au devenit
foarte precise. Ne-am obisnuit să nu facem altceva decât să
aşteptăm de la alţii sau să dăm vina pe altcineva. Şi nu
vreau să dau exemple concrete deşi nu mi-ar ajunge câteva
ediţii ale Gazetei să le enumăr. 

În ceea ce ne priveşte pe noi, “autorităţile locale”
voineştene, avem satisfacţia că nu am fost luaţi prin
surprindere de “urgiile naturii”. Investiţiile din ultimii ani au
dat roade şi, cu flota de utilaje de deszăpezire, am reuşit să
menţinem starea de normalitate în ceea ce a însemnat
traficul rutier şi pietonal pe această vreme… Iar, acolo unde
nu s-a putut face deszăpezirea ca la carte, nu a mai fost din
cauza “autorităţilor”, ci a obstacolelor întâlnite prin grija
cetăţenilor de bună credinţă… Şi, din nou, nu vreau să
generalizez, ci să aduc în prim-plan chestiuni mai vechi şi
parcă fără finalitate.

Cum am mai spus de (foarte) multe ori, în tot ceea
ce întreprindem, ne bazăm pe colaborarea cu
dumneavoastră, cetăţenii comunei. Şi, aşa cum
dumneavoastră ne acordaţi încredere şi la fiecare patru ani
ne taxati greşelile şi comportamentul, este normal ca şi
noi să procedăm la fel...

Începem un an 2017 cu speranţă şi încredere,
cu forţe proaspete şi cu ambiţii mari. Vom continua
modernizarea comunei prin noi proiecte şi vom face tot
posibilul pentru menţinerea în cele mai bune condiţii
a investiţiilor realizate. Dar, aici intervine şi aportul
dumneavoastră. Pentru ca totul să decurgă în mod normal
va trebui să luaţi câteva măsuri în ceea ce priveşte
gospodăriile proprii.

În primul rind, aveti obligaţia să toaletaţi toţi pomii
ale căror coroane depăşesc limitele proprietăţilor. Şi aici fac
precizarea că vom face verificări în teren, iar acolo unde
vom constata că ramurile copacilor sau pomilor fructiferi
împiedică pătrunderea autospecialelor pe străzi sau

vizibilitatea în intersecţii, vom interveni cu salariaţii
Primăriei şi utilajele din dotare pentru eliminarea acestor
inconveniente. La fel, vor fi dezafectate şi gardurile
provizorii sau alte construcţii constatate pe domeniul
public. Aceste măsuri vor fi luate în toate satele comunei,
pe toate străzile, iar explicaţiile, scuzele şi ameninţările din
partea celor nemultumiti vor fi de prisos. 

În al doilea rând, depozitele de materiale de pe
domeniul public vor fi desfiinţate în totalitate. Grămezile de
balast, nisip, lemne, materiale de construcţii, maşini şi
utilaje aflate pe căile rutiere sau în şanţuri, o perioadă mai
mare de cinci zile, vor fi ridicate şi transportate de către
angajaţii Primăriei în locuri în care să nu prezinte pericol
pentru traficul rutier şi pietonal. Vin cu precizarea că, pe
mai multe străzi din comună, vor fi demarate atât lucrări de
modernizare  prin asfaltare cât şi de refacere a şanţurilor şi
rigolelor de scurgere a apei pluviale. 

Recomandăm ca pe străzile pe care vor începe
lucrările de asfaltare de îndată ce vremea ne va permite
(Valea Mare, Ţânculeşti, Valea Teodoreştilor, Păpuşeşti şi
Bazinului de Apă) să se realizeze racordarea urgentă a
tuturor gospodăriilor la sistemul de alimentare cu apă,
deoarece, după turnarea covorului asfaltic, intervenţiile
asupra acestuia vor fi imposibil de realizat. 

Un alt aspect este cel legat de deversarea apelor
uzate pe domeniul public. Fac precizarea, pentru cei care
nu cunosc încă: Primăria Voineşti deţine o vidanjă
performantă care poate deservi orice gospodărie din
comuna noastră, care nu este racordată la sistemul
centralizat de canalizare. Vidanja are o capacitate de 3.000
de litri, iar o operaţiune de vidanjare şi transportul apelor
uzate la staţia de epurare costă 70 lei. Având în vedere
existenţa alternativei, considerăm că deversarea apelor,
altele decât cele pluviale, în şanturile de scurgere este rea
intenţie şi vom lua măsurile legale.

Apelăm din nou la spiritul civic şi recomandăm ca,
acolo unde au fost deja modernizate prin asfaltare
drumurile şi au fost betonate şanţurile, fiecare proprietar
să igienizeze periodic atât şanţul cât şi acostamentul şi
spaţiul dintre şant şi proprietate, pentru a păstra un aspect
civilizat şi a da utilitate investitiei făcute.

Sunt convins că toate acestea sunt lucruri uşor
realizabile, cu un minim efort, dar cu o maximă seriozitate.
Tot ce se investeşte în comuna noastră sunt banii nostril, ai
tuturor, şi, aşa cum fiecare are grijă de banii sau bugetul
propriu, cu aceeaşi grijă trebuie trataţi şi banii publici. 

În încheiere, vă doresc tuturor un an 2017 cu multă
sănătate, plin de realizări şi satisfacţii, un an mai bun decât
toţi cei de până acum.

Cu deosebită consideraţie,

Viceprimar Claudiu Popa


