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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
- Raport de activitate luna iunie 2017 Dragii mei,
Chiar dacă s-a lăsat mult așteptată, vara și-a
intrat în drepturi cu temperaturi de până la 30 de
grade Celsius, iar activităile noastre au continuat
în ritm alert.
Ce am făcut?
• Am finalizat lucrările privind realizarea șanurilor de
preluare a apelor pluviale pe strada Bazinului de apă în satul
Voinești, urmează strada Păpușești, apoi străzile Valea
Teodoreștilor, Valea Mare și Ţânculești în satul Gemenea
Brătulești.
• Continuăm lucrările de modernizare a bazei sportive din
centrul civic al comunei Voinești. Acestea vor fi finalizate în
luna iulie, iar în august va fi modernizată baza sportivă din
satul Izvoarele. Prin urmare, vom avea două baze sportive
moderne în localitate.
• A fost finalizată procedura de achiziie publică privind
turnarea stratului de uzură (stratul II de asfalt) pe DS 1190 strada Iugulești în satul Gemenea Brătulești. Vom emite
ordinul de începere al lucrărilor și acestea vor fi finalizate
până la 31 iulie 2017.
• În regim propriu am realizat două extinderi ale reelei de
alimentare cu apă potabilă în Manga - str. Liviu Lămbuă și
în Gemenea Brătulești - str. Valea Mare, prelungire până la
familia Nichita pe o lungime de 580 m.
• Pentru drenarea apelor pluviale în centrul satului Gemenea
Brătulești, am realizat un șan betonat pe o lungime de 60 m.

BULETIN DE AVERTIZARE MĂR

Investiia a fost realizată cu bani din bugetul local. Valoare:
8.700 lei.
• Cu utilajele din dotarea Primăriei, am balastat strada
Podișor din satul Gemenea Brătulești, stradă ce devenise
impracticabilă după ploile căzute în ultima perioadă.
Mulumim mult locuitorilor de pe această stradă care efectiv
au pus „umărul” la realizarea acestei lucrări.
• În această lună, am sprijinit toate unităile de învăământ
de pe teritoriul localităi pentru desfășurarea programului
„Școala Altfel”.
Nu vom pleca în concedii și în luna următoare ne vom
continua în foră activitatea în finalizarea tuturor proiectelor.
NE VOM INE DE CUVÂNT!
Cu deosebit respect,
Dănuţ Gabriel Sandu – primarul dumneavoastră

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi
dezvoltarea bolii/dăunătorului: paduchele
de San-Jose
G I tr. I+II, afide, molii miniere, rapăn, făinare, monilioză.
Pentru prevenire şi combatere vă recomandăm efectuarea
tratamentului când s-au realizat următoarele condiţii :
• Apariţia larvelor mobile pe ramuri;
• Condiţii optime de temperatură şi precipitaţii;

2. Calypso 480SC – 0,3 1/ha (0,02%) + Luna Experience – 0,75
1/ha (0,05%) + Captan 80WDG -2,25kg/ha (0,15%)
3. Actara 25 WG – 0, 150 kg/ha (0,01%) + Embrelia – 1,44 1/ha
(0,096%) + Merpan 80WDG – 2,25kg/ha (0,15%)
4. Pyrinex Quick – 1,5 1/ha (0,1%) + Flint Plus 64 WG – 1,875
kg/ha (0,125%)
5. Mospilan 20 SG – 0,45 kg/ha (0,03%) + Maccani – 2,25
kg/ha (0,15%)
• Tr. I se va aplica in perioada:13-17.06.2017
• Tr. II se va aplica in perioada 23 -27.06.2017

1. Movento 100SC – 1,875 1/ha (0,125%) + Score 250EC –
0,225 1/ha (0,015%) + Dithane M45 – 3 kg/ha (0,2%)

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1.500
litri.
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Pastila de ras
Erau trei elevi care trebuiau să dea un examen. Unul era
pregătit foarte bine, unul mediocru şi unul deloc. Intră în examen primul, cel pregătit foarte bine. Iese acesta şi este
întrebat:
- Cum a fost?
- Păi cum să fie, ca de la profesor la profesor.
Intră şi al doilea, iar la ieşirea din clasă este şi el întrebat:
- Cum a fost?
- Ca de la profesor la elev.
Intră al treilea, cel nepregătit. Aceeaşi întrebare:
- Cum a fost?
- Ca de la popă la credincios. El punea întrebarea, eu îmi
făceam cruce, eu dădeam răspunsul, el îşi făcea cruce...
☺☺☺
- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba română
către elevul Ionescu. Când fac cu degetul aşa înseamnă că vii
la tablă.
- Nici eu nu vorbesc mult, domnule profesor, eu când dau din
cap înseamnă că nu vin.
☺☺☺
La reuniunea de 20 de ani, unul dintre foştii elevi se adresează
dascălilor:
- Stimaţii mei profesori, mă tot frământă o întrebare: chiar atât

de imbecil eram, de mă tot lăsaţi corigent?
- Vaaai, se poate, domnule ministru?
☺☺☺
Un copil îl intreabă pe tatăl său:
- Tată, tu poţi să scrii cu ochii închişi?
- Nu ştiu, să încerc.
- Bine, atunci sting lumina să îmi semnezi şi mie carnetul de
note.
☺☺☺
La ora de matematică:
- Să presupunem că locuieşti la etajul cinci şi că între fiecare
două etaje sunt 15 trepte. Câte trepte va trebui să urci pentru
a ajunge la apartamentul tău?
- Pe toate, domnule profesor.
☺☺☺
Învăţătorul vrea să stimuleze fantezia elevilor si de aceea le dă
de făcut în clasă o compunere cu tema “Dacă aş fi multimilionar...”. Toţi elevii, în afară de Popescu, încep să scrie febril.
Învăţătorul îl întreabă:
- Popescu, de ce nu scrii nimic?
- Aştept să vină secretara, domnule învăţător!

Vacanţă în siguranţă
În această perioadă, la nivelul Poliţiei Române, se afla
în derulare o campanie preventivă denumită „Vacanţă în
siguranţă”, ocazie cu care au fost emise o serie de sfaturi
adresate cetăţenilor pentru a avea o vacanţă reuşită şi fără
evenimente negative. În concediu toată lumea vrea să
se relaxeze şi, de ce nu, să se distreze! Numai că dorinţa
unora poate însemna sfârşitul relaxării altora, dacă se
depăşesc regulile bunului simţ, iar de aici pot apărea situaţii
conflictuale cu urmări grave.
SOLUŢII ANTICONFLICT
- Orice neînţelegere cu privire la parcare, camera de hotel, loc
de plajă, trebuie abordate cu calm, prin discuţii amiabile, fără
a ridica vocea sau a jigni;
- Consumat cu moderaţie, alcoolul poate fi un ingredient al
distractiei şi al stării de bine. Numai că, dacă depăşiţi măsura,
vă poate transforma fie într-o victimă, fie într-un agresor.
Opriţi-vă la timp pentru a nu vă strica vacanţa!
SOLUŢII ANTIHOŢ
- Nu mergeţi cu sume mari de bani asupra dumneavoastră,
iar strictul necesar păstraţi-l într-o borsetă ţinută în faţă şi
protejată cu mâna!
- Nu puneţi banii şi actele în rucsacuri purtate în spate;
- Nu scoateţi din geantă toţi banii, ci doar suma necesară
achiziţionării produsului;
- Nu vă lăsaţi intimidaţi de cei care vă grăbesc sau vă împing;
- În vacanţă se leagă repede prieteniile, fiţi precauţi şi nu
vă lăudaţi oricui cu sumele de bani pe care le deţineţi;
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SOLUTII ANTITÂLHAR
- Dacă abia aţi cunoscut pe cineva, nu e bine să rămâneţi
singur cu acea persoană după lăsarea serii sau să consumaţi
băuturi alcoolice;
- Dacă observaţi că sunteţi urmărit/urmărită de mai mulţi
indivizi, deplasaţi-vă prin zone intens circulate, anunţaţi
prietenii sau familia cu privire la suspiciunea dumneavoastră
sau cereţi sprijinul unui poliţist. Dacă sunteţi agresat sunaţi la
112;
- Nu purtaţi bijuterii şi telefoane mobile pe care să le afişaţi
ostentativ.
SFATURI PENTRU ELEVI
- Evitaţi compania persoanelor violente, delicvente şi
conflictuale;
- Nu vă lăsaţi influenţaţi de ceilalţi;
- Învăţati să spuneţi nu atunci când consideraţi că este cazul;
- Respingeţi propunerile cunoscuţilor de a participa la anumite
„distracţii”: consum de alcool, de droguri, jocuri de noroc,
distrugeri, violenţe verbale şi fizice;
- Nu încercaţi să rezolvaţi un conflict prin violenţă, apelaţi la
sprijinul celor care vă pot ajuta, părinţi, profesori, poliţişti.
În speranţa că aceste sfaturi v-au fost de folos, vă urez
tuturor vacanţă plăcută şi fără evenimente!
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie UŢĂ NICOLAE GABRIEL
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SITUAIE PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR
LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI
CLASA A V-A
Premiul I - GĂLIE IULIA ALINA – media 9,96
Premiul I - TĂNASE TEODORA – media 9,96
Premiul II - IONESCU CORINA ELENA – media 9,92
Premiul III - NĂBÂRJOIU MIHAELA ALEXANDRA – media 9,85
CLASA A VI-A
Premiul I - COMĂNESCU ALEXIA ANDREEA – media 10,00
Premiul I - CRISTEA RALUCA MAGDALENA – media 10,00
Premiul I - MOCANU FLORIANA LIANA – media 10,00
Premiul II - NIESCU DANIELA NICOLETA – media 9,96

Premiul III - IORDACHE IOANA ANDRADA – media 9,63
Premiul III - MIHĂILĂ EDUARD IONU – media 9,63
CLASA A VII-A
Premiul I - HEAȘCĂ ANTONIO CIPRIAN – media 9,97
Premiul I - MIRIĂ CRISTINA – media 9,97
Premiul II - PĂDUROIU DARIA MARIA – media 9,91
Premiul III - IORDACHE ANA MARIA – media 9,82
CLASA A VIII-A
Premiul I - MÂNDROIU MARIA ESTERA – media 9,94
Premiul II - ARSENE MARIA DIANA – media 9,83
Premiul III - DUMITRACHE ADINA GABRIELA – media 9,69

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI
CLASA A V-A
Premiul I - BRATU IULIAN AMUREL – media 9,75
Premiul II - STAN SARA DALIA – media 9,17
CLASA A VI-A
Premiul I - LAZAROVICI RUXANDRA ELENA – media 9,93
Premiul II - CÂMPEANU ROBERT IONU – media 9,83
Premiul III - BRATU ANA-MARIA CRISTINA – media 9,80
CLASA A VII-A
Premiul I - NIĂ IONU – media 9,94
Premiul II - MIHAI ANA – media 9,67
Premiul III - DIACONU FLORIN – media 9,44
CLASA A VIII-A
Premiul I - TĂNASE IULIA CRISTINA – media 9,88
Premiul I - UNGUREANU ANDREI FLORIN – media 9,88
Premiul II - RADU MARIAN GABRIEL – media 9,72
Premiul III - BARBU ELENA ADRIANA – media 9,22
Premiul III - IOVA MIHAI IULIAN – media 9,22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA-BRĂTULEȘTI
CLASA A V-A
Premiul I - DOJANĂ MARIA MAGDALENA – media 9,92
Premiul I - PAVELESCU ANDREEA CRISTINA – media 9,92
Premiul II - COTE BIANCA MARIA – media 9,89
Premiul III - BUCURA IZABELA – media 9,57
CLASA A VI-A
Premiul I - ERCULESCU RAREȘ MIHAI – media 9,90
Premiul II - BĂDĂRAN ANDRA NICOLETA – media 9,86
Premiul II - DUMITRU ANA-MARIA – media 9,86
Premiul III - BUCURA ION BOGDAN – media 9,16

CLASA A VII-A
Premiul I - DUMITRESCU IONU AURELIAN – media 9,41
Premiul II - DANCIU SORINA – media 9,35
Premiul III - ONCESCU NICOLAE LIVIU – media 8,88
CLASA A VIII-A
Premiul I - PĂTRU GEORGIANA MARIANA – media 9,97
Premiul I - DUMITRU ANA MARIA – media 9,97
Premiul II - SAVU GEORGIAN ANTONIO – media 9,75
Premiul II - SAVU MARIUS DANIEL – media 9,75
Premiul III - CHIȘAVU ELENA – media 9,27
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PAŢAC şi PAŢACHINELE lui
La începutul anilor 30 ai secolului trecut, un anume PAŢAC deschisese o mezelărie pe Calea Victoriei din Bucureşti.
Pentru a face cunoscută prăvălia şi produsele sale, PAŢAC a apelat la o formă de reclamă inedită pentru Bucureştiul acelor ani.
Nu ştim dacă a fost ideea lui sau dacă a fost bine “consiliat”, cert este că PAŢAC a adus de la Viena patru tinere pe care le-a scos
pe Calea Victoriei îmbrăcate strident şi destul de sumar pentru moravurile acelor timpuri, punându-le să facă reclamă
mezelariei sale. Prezenţa lor exotică pe Calea Victoriei şi pe străzile din jur, a atras imediat atenţia bucureştenilor care le-au
etichetat pe fetele lui PAŢAC cu epitetul PAŢACHINE. Termenul a intrat în vocabularul activ al limbii române, desemnând o
femeie vulgară, de moravuri uşoare, etimologia cuvântului fiind prea puţin cunoscută. Iată cum mezelarul PAŢAC, fetele aduse
de la Viena şi bucureştenii de pe Calea Victoriei au îmbogăţit vocabularul limbii române cu încă un cuvânt. ( Mircea Vlad)

Cum a îngropat Traian Băsescu
câteva partide politice
Printre numeroasele “victorii” și “împliniri” obinute
de Traian Băsescu de-a lungul carierei sale politice, putem
enumera (spre aducere aminte) și scoaterea de pe scena
politică a câtorva partide. Da, Băsescu este fără îndoială
groparul șef al PNŢCD (alături de groparii și cozile de topor din
interiorul partidului) asupra căruia a fost asmuit de șeful lui
de partid din acea vreme, actualul “liberal”(!?!) Petre Roman.
Tot Băsescu ar trebui să aibă pe conștiină și dispariia din peisajul politic romanesc a Partidului Liberal Democrat.
Acel partid, constituit dintr-o aripă desprinsă din PNL, a fost
fondat în decembrie 2006, avându-l la conducere pe Theodor
Stolojan și a participat la alegerile locale, unde a obinut un
scor foarte bun, aproximativ 10%, după doar câteva luni de la
înfiinare.
Fără vreo motivaie politică serioasă Băsescu a
ordonat ca PLD să fuzioneze cu PD, de fapt să fie absorbit de
acesta, iar lingăul Stolojan a executat ordinul fără să
crâcnească. Astfel, la ordinul inept al lui Băsescu a dispărut de
pe scena politica românească Partidul Liberal Democrat (PLD)
și a apărut Partidul Democrat Liberal (PDL), care avea să fie

următoarea victima a lui Băsescu.
Merită să amintesc și faptul că tot Băsescu este
artizanul dispariiei Partidului Naţional Român al lui Virgil
Măgureanu, care a fuzionat prin absorbie cu PD în iunie 2001
și nu s-a mai auzit de el. Știind că partidul lui Măgureanu a luat
fiină în anul 1998 prin fuziunea Partidului Democrat Agrar din
Romania cu Partidul Noua Românie și cu Partidul Liberal Creștin, trebuie să admitem faptul că tot Băsescu este groparul
și al acestor partide minuscule, dispărute odată cu înghiirea
Partidului Naţional Român de către Partidul Democrat.
Sigur că aceste partide au fost insignifiante, iar
dispariia lor nu a contat în contextul politic al vremii și nu a
fost regretată de nimeni. Am amintit dispariia lor numai
pentru a sublinia apetena lui Băsescu pentru distrugerea
formaiunilor politice vulnerabile la un moment dat. Să
credem că s-ar putea ca următoarea victimă a lui Băsescu sa
fie PNL? Sau USR? Sau Băsescu însuși, care nu prea mai are
nimic de spus în politică.

 Mircea Vlad

ȘCOALA MEA PE BICICLETĂ
În ziua de 23 mai 2017, în cadrul proiectului mai larg CINE SUNT EU? CUNOAȘTEREA DE SINE – CALE ȘI SCOP ÎN
EDUCA IE, s-a desfășurat activitatea Școala mea pe bicicletă – Bike fest, propusă de doamna profesoară Costinela Cigăran și
primită cu entuziasm de elevii noștri.
La activitate au participat aproximativ 60 de elevi și profesori, 35 dintre ei parcurgând pe biciclete un traseu stabilit de
organizatori. Ceilali au confecionat bannere cu sloganuri de încurajare a stilului de viaă sănătos. Scopul activităii a fost
crearea unei comunităi de tineri pasionai de sport, încurajarea mersului pe bicicletă, respectând regulile de circulaie, într-o
lume a tehnologiei moderne şi a sedentarismului.
Este extraordinar să vezi entuziasmul copiilor implicai într-o astfel de activitate. Parcă devin mai responsabili, mai
curajoși, mai asumai. Mersul pe bicicletă este potrivit, indiferent de abilităile sportive ale fiecărui copil. În timpul activităii nu
au simit gustul eșecului, s-au simit valorizai, au învaă să respecte natura, au învaă reguli de circulaie de la specialiștii care
i-au însoit, au experimentat ce înseamnă echipa și au dovedit respect unii faă de ceilali. Implicai au fost nu doar cei care au
parcurs efectiv traseul stabilit, ci și cei care i-au încurajat, care au confecionat bannere, care au creat sloganuri pentru
promovarea mișcării, a unui stil de viaă sănătos.
Nu a fost o activitate ușor de organizat. A presupus implicarea multor parteneri și responsabilitate din partea tuturor:
Poliia locală, autorităile locale, părinii. Dar tot efortul a meritat! Am fost mândri de copiii noștri, de modul în care s-au
comportat, de impactul pe care activitatea l-a avut în comunitate. ( Prof. Comănescu Gabriela)
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Prima spovedanie
Aveam 7 ani la prima spovedanie, arătam ca un soi de
băieel, încă credeam în Moș Crăciun, dar ce mi se părea mie
mai fantastic era că barza îmi va aduce un frăior sau o surioară
dacă aveam să pun zahăr în geam (din nefericire, acest lucru
nu s-a întâmplat niciodată).
Ca în fiecare Duminică, eram la biserică. Mama
obișnuia să-mi spună că biserica este casa lui DoamneDoamne și că Lui îi plac mult copiii, mai ales cei ascultători (trebuie să recunosc că uneori eram cam năzdrăvan). Vă vine să
credei cât de tare este? A murit pe cruce pentru mine, pentru
mama, pentru tata, pentru Iustin (colegul meu de bancă), pentru Hector (peștișorul meu), pentru toată lumea.
După terminarea slujbei, mama m-a anunat că avea
să se spovedească. Pentru cei care nu știu, să te spovedești e
ca atunci când te-ai murdărit și stai nespălat o săptămână și
începi să miroși foarte urât, numai că de data aceasta sufletul
începe să miroasă, așa că trebuie să faci o baie ca să te curei.
Asta mi-a spus doamna învăătoare la școală. Și mi-a mai spus
că toi copiii care au 7 ani ar trebui să înceapă să se
spovedească, așa că m-am hotărât: mă voi spovedi!
Chiar dacă la început eram nerăbdător, când am
urmat eu, am început să ezit. Noroc că o aveam pe mama
lângă mine, care mi-a spus: „Tu urmezi”. După ce preotul a citit
o rugăciune, s-a așezat lângă mine și m-a întrebat: „Cum te
cheamă?”, iar eu i-am spus că loan. „Dar tu știi vreun Sfânt pe
care îl cheamă loan?”. Atunci parcă am mai prins puin curaj și
i-am răspuns: „Sfântul loan Gură de Aur”. Preotul a continuat
să mă întrebe: „Ce știi despre el?”. Am stat un moment să mă

gândesc, după care i-am răspuns: „Știu că-i plac bomboanele
la fel de mult cum îmi plac mie”.
În acel moment am văzut un zâmbet pe chipul preotului, care a început să-mi vorbească blând: „Dragul meu loan,
să știi că trebuie să te pori frumos faă de părini, de profesori, de colegii tăi, de toată lumea. Lui Dumnezeu nu-i place
când vorbim urât, când ne certăm între noi, când luăm ceva ce
nu ne aparine, când minim. De asemenea, trebuie să încerci
să mergi la biserică de câte ori poi, dar mai ales Duminica, la
Sfânta Liturghie. Să nu uii să te rogi dimineaa și seara și
înainte de fiecare masă. Fie să spui Tatăl nostru, fie înger,
îngerelul meu, sau orice altă rugăciune știi tu. Tu ai făcut vreunul din aceste lucruri pe care i le-am spus?”. Și am început
să-i povestesc tot ce am făcut, iar mai apoi el mi-a explicat ce
am greșit. După aceea s-a ridicat și a mai spus o rugăciune, iar
la final mi-a spus că data viitoare când voi veni la Sfânta
Liturghie, dacă nu am băut sau mâncat nimic de dimineaă, mă
pot împărtăși.
Eram atât de fericit când am ieșit din biserică, încât
totul părea mai frumos, mai viu în jurul meu. M-am întâlnit cu
mama și i-am spus că-mi pare rău dacă am supărat-o vreodată
și că abia aștept să fie iarăși Duminică pentru a mă putea
împărtăși.
Material preluat de Pr. Nedelea Alexandru,
Parohia Suduleni Izvoarele

VOI-DANCE, LOCUL I la FESTIVALUL INTERJUDEŢEAN
A.C.D.S. “ALL FOR DANCE” este un club sportiv ce se preocupă de promovarea dansului de la un nivel social până la cel
de înaltă competiţie. Această asociaţie este recunoscută de Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S), este membru afiliat al
Federaţiei Române de Dans Sportiv (F.R.D.S) şi are colaborări cu mai multe instituii de stat cât și particulare (primării, școli,
palate și cluburi ale copiilor și alte societăi comerciale).
În prezent, asociaia are cursuri de dans în Târgoviște, Lucieni, Malu cu Flori și Voinești. Prin aceste cursuri încercăm să
aducem un plus de sănătate, educaţie și cultură în comunităile unde activăm, dar și spiritul de competiie necesar unei evoluii
sănătoase a copiilor pentru viitor.
Asociaia, prin membrii acesteia, a participat la mai multe competiii naionale, judeene și interjudeene unde a obinut rezultate de excepie, drept pentru care o să exemplificăm echipa de dans modern „VOI-DANCE” din comuna Voinești, care a
obţinut, la Concursul-Festival interjudeean, LOCUL 1. Această echipă își desfășoară activitatea (antrenamentele), cu ajutorul
autorităilor locale, în Căminul Cultural din Voinesti, săptămânal (miercuri, ora 14:00).
În sperana că v-am trezit interesul, vă așteptăm cu informaii la telefon: 0734.624.519 sau pe Facebook: Cursuri Dans
Allfordance.
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COLIVIE
Am fost “certat” că scriu versuri triste, că ar fi mai frumos să scriu despre bucurie, să nu mai stau închis ca într-o
colivie. Care “bucurie” vă întreb eu, când copiii mei sunt risipii prin cele străinătăuri mulumită celor aleși mereu parcă cu
sadică vrere?
Aș scrie cu drag, chiar am scris despre rândunele, floricele, dar versul vine în ton cu vremurile, altfel e doar minciună,
eu l-am vrut drept și l-am așternut pe hârtie doar când a dorit el să se afle auzit de aceia care îl mai pot aprecia și înelege.
Știu că sunt oameni care vor înelege aceste versuri și pentru ei sunt venite de unde au vrut să vină. O paranteză
(poate chiar fără vreun rost), dar poate muli nu știu, nu scriu pentru bani, nu primesc nimic pentru ceea ce scriu și nu pentru
asta o fac. Așa că, să lăsăm versul:
În colivia-mi fermecată
Eu sunt mai liber decât putei ști
Și chiar cu drag i-am pus a mea lăcată
Că-i cea mai de nepre din colivii.

N-aș părăsi-o pentru-o libertate
Tocmită-n servilism la cei sus-puși
Mai bine încuiat și-n demnitate
Decât umil, cu bani deschizând uși.

Chiar și acum, de nimeni obligat
Taifas, cu drag, fac cu cuvinte
Ce-mi vin în gând ca să dau glas
La nerostite simăminte.

Ea are gratii din cuvinte scrise
De oameni ce prieteni le erau
Și-au făurit mereu măree vise
Cu slovele ce mult ei îndrăgeau.

Vă las cu drag a banilor plăcere
Mie lăsai-mi slova, versul
Ele-mi vor fi balsam și mângâiere
Că-s mai de necuprins ca Universul.

Și dacă versu-i singur rost
În colivia mea cea dragă
Ea-mi va fi singur adăpost
Cât va fi viaa mea întreagă.

În colivia-mi sunt cu mult mai liber
Decât oricare din acei de-afară
Căci pot călători nestingher
Oriunde gândul răzvrătit îmi zboară.

Mă voi sacrifica între cuvinte
Și-oi suporta smerit cea măcinare
Ce o aduc atunci când luare-aminte
Ai, dacă vrei, pentru a lor lucrare.

Zaharia Sacagiu_Voinești

INSOLAŢIA - PREVENŢIE ŞI TRATARE
Vara aduce multă relaxare, odihnă şi întâlniri cu prietenii de demult. Excesele la care te îmbie pot duce la instalarea unor stări de boală, iar sfatul medicului este să învăţăm
să prevenim problemele, nu să ne luptăm cu neplăcerile lor.
Insolaţia este un dezechilibru ce se declanşează în
organism din cauza expunerilor excesive la soare, la temperaturi foarte mari, în general asociate cu deshidratarea. În
aceste condiţii, fiind îngreunat procesul de transpiraţie
necesar păstrării temperaturii normale a corpului, organismul
se supraîncălzeşte. De aceea, insolaţia provoacă slăbiciune
generalizată, ameţeală, dureri de cap, stări de vomă, frisoane,
tulburări de vedere, de echilibru, sete puternică, înroşirea
şi uscarea pielii, cu creşterea temperaturii corporale chiar
peste 40 de grade. În cazurile de insolaţie extremă se poate
ajunge la halucinaţii, la pierderea cunoştinţei şi la comă.
Cum putem preveni problemele cauzate de insolaţie
1. Evitaţi ieşirile prelungite în perioadele caniculare ale zilei,
mai exact între 10:00 şi 19:00. Persoanele în vârstă şi copiii
trebuie să fie cât mai mult feriţi de expunerea la soare,
deoarece au un grad de sensibilitate mai mare.
2. Setaţi temperatura camerei la o diferenţă nu foarte mare
de cea ambientală atunci când folosiţi aparatul de aer
condiţionat. Este, desigur, o invenţie care ne ajută să depăşim
temperaturile năucitoare ale verii, dar diferenţele de temperatură la care vă supuneţi corpul pot deveni dăunatoare.
3. Optaţi pentru haine deschise la culoare, lejere, din materiale naturale (matase, bumbac). O haină din materiale supraelastice perturbă procesul firesc de transpiraţie. Hainele de
culori închise amplifică senzaţia de căldură. De asemenea,
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purtaţi pălării sau şepci de culoare deschisă şi nu foarte
strâmte.
4. Consumul de lichide este vital. Beţi cel puţin un pahar de
apă, la o oră. Dacă faceţi efort fizic, creşteţi şi consumul de
apă.
5. Sporiţi hidratarea organismului. Pentru aceasta, consumaţi
alimente bogate în apă, care aduc şi beneficiul unei digestii
uşoare, nesolicitante pentru organism. Consumaţi multe
salate, fructe şi supe de legume (fasole, cartofi, mazăre).
Aceste alimente asigură refacerea depozitelor de potasiu,
magneziu şi săruri minerale eliminate în exces prin transpiraţie.
6. Încercaţi să evitaţi consumul de alcool, fumatul şi anumite
medicamente care intensifică procesul de transpiraţie.
7. Feriţi-vă de substanţele diuretice: cafea, băuturi carbogazoase, ceai verde, ceai diuretic. Acestea duc la apariţia
deshidratării.
8. Folosiţi creme cu factor de protecţie solară pe toată
suprafaţa corpului. Razele soarelui pătrund şi prin anumite
ţesături.
9. Protejaţi-vă ochii cu ochelari de soare. Expunerea prelungită poate duce în timp la apariţia multor afecţiuni ce au ca
efecte pierderea vederii.
10. Echilibraţi temperatura corpului. Pentru aceasta, puteţi
apela la băile în cadă sau în piscină, însă aveţi grijă ca temperatura apei să nu fie foarte scăzută, mai ales dacă aveţi
probleme cardiace.
Vă doresc o vară plină de soare şi fără evenimente
medicale!
Asistent medical comunitar Cornelia Ionescu
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STARE CIVILĂ
19.05.2017 - 15.06.2017

NĂSCUŢI
1. Uţă DariaGeorgiana
2. Chiţu LucasAndrei
3. Antofie GeorgeRareş
4. Milea Delia-Elena
5. Savu Rareş-Ştefan

Avem echipă de... Onoare!
A venit vara şi odată cu ea au început examenele. Primul examen a fost
şi pentru echipa de fotbal Sportul Voineşti, examen absolvit cu brio, înainte de
termen, anume promovarea în Liga a V-a, mai exact Liga Onoare.
Duminică de vară adevărată, spectatori mulţi, rezultat final pe măsură,
scorul nu mai are importanţă. Toţi aşteptam cu nerăbdare festivitatea de premiere a învingătorilor. Invitaţii de ,,Onoare” ai festivităţii de premiere au fost primarul comunei Voineşti, domnul Sandu Gabriel Dănuţ şi viceprimarul comunei,
domnul Popa Claudiu. Cupa şi medaliile au fost înmânate jucătorilor de către
domnul primar, iar baia de şampanie a fost asigurată de domnul viceprimar al
comunei.
Domnul primar şi-a adus aminte cu nostalgie de vremurile când jongla
cu balonul rotund pe iarba din Voineşti şi din judeţ, îndemnând jucătorii echipei
să ducă cu brio, cât mai sus, numele de Voineşti. Chiar dacă era ora prânzului, festivitzatea de premiere a ţinut pe loc spectatorii prezenţi la meci.
Pentru această performanţă merită felicitări atât jucătorii cât şi antrenorul echipei, Marius Momel, dar şi cel care le-a fost mereu aproape, domnul Popa
Decebal. Au fost şi alţi oameni de suflet aproape de echipă, dar spaţiul alocat
acestei rubrici nu ne permite pentru a-i menţiona. Dar le mulţumim!
Important este că a apărut din nou spiritul de echipă, spirit ce a fost
determinant în promovarea echipei. Acum, când euforia promovării a trecut, se
impune pregătirea pentru noul sezon în Liga Onoare, unde numai cu unitate şi
disciplină vom reuşi. Hai Sportul Voineşti, suntem mândri de voi !

 Bolbose Lorin

BULETIN DE AVERTIZARE PRUN
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariţia şi dezvoltarea bolii/dăunatorului: păduchele de
San-Jose G I tr. I+II, afide, molii miniere, monilioză, pătarea
rosie, ciuruire.
Pentru prevenire si combatere vă recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele
condiţii:
• Apariţia larvelor mobile pe ramuri;
• Condiţii optime de temperatură şi precipitaţii;

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Gheboianu Vasile şi
Manea Andreea-Diana
2. Savu Silviu-Cristian şi Erculescu
Elena-Ancuţa

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Bucur Elisabeta
2. Brînzică Ion
3. Popescu Viorel
4. Lazăr Ion
5. Oncescu Rodica
6. Soare Traian



Dumnezeu
să-i odihnească!

1. Actara 25 WG – 0, 1 kg/ha (0,01%) + Signum 0,5 kg/ha
(0,05%)
2. Calypso 480SC – 0,2 1/ha (0,02%) + Rovral 500 SC – 11/ha
(0, 1%)
3. Mospilan 20 SG – 0,3 kg/ha (0,03%) + Folicur Solo 250EW –
0,75 1/ha (0,075%)
• Tr. I se va aplica in perioada:13-17.06.2017
• Tr. II se va aplica in perioada 23 -27.06.2017

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă
de 1.000 litri.
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O problemă arzătoare…
Vara şi-a luat în serios atribuţiile, iar zilele
însorite şi călduroase ne trimit cu gândul la
vacanţă, distracţie, călătorii şi relaxare. Copiii sunt
cei care se bucură primii de binefacerile verii, cu
doar câteva zile în urmă luându-şi rămas bun de la
profesori şi băncile şcolii. Noi, ceilalţi, în
aşteptarea binemeritatelor zile de concediu, ne
vedem de treburile cotidiene. Şi, slavă Domnului,
chiar avem cu ce ne umple timpul…
La nivelul administraţiei locale, activităţile nu ţin cont
de vremea de afară, anotimp sau dispoziţie. Problemele cer
rezolvare urgentă, iar asta este principala preocupare a
noastră. O problemă de actualitate, pe care am mai adus-o în
discuţie şi în numerele trecute ale Gazetei, este legată de plata
sau neplata taxei de habitat. De câtva timp (o lună şi
jumătate), o parte dintre dumneavoastră aţi primit acasă
înştiintări de plată, cu sume mai mari sau mai mici,
reprezentând taxă de habitat restantă. Sumele sunt deloc
neglijabile - de ordinul zecilor sau sutelor de lei. Cum era de
aşteptat, au apărut şi reacţiile. Zilnic, suntem asaltaţi la sediul
primăriei de nemulţumiţi, în vederea clarificării situaţiei.
Tocmai de aceea vreau să fac unele precizări, pentru a lămuri
pe cât se poate această problemă delicată.
În anul 2010, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Dâmbovita (entitate formată din toate cele 89 de localităţi din
judeţul Dâmboviţa, plus Consiliul Judeţean) a luat hotărârea
colectării organizate a gunoiului menajer din gospodăriile
populaţiei, stabilind o taxă de colectare pentru fiecare
gospodărie în parte. Această taxă a avut, în perioada
2010-2017, mai multe valori, între 16 şi 21 de lei pentru o
gospodărie completă şi între 9 şi 12 lei pentru gospodării cu o
singură persoană, gospodării locuite temporar. În unele cazuri,
a fost posibilă chiar scutirea de la plată a unor gospodării,
conform legislaţiei în vigoare. O perioadă (2009-2010) taxa de
habitat a fost colectată de către compartimentul financiar din
cadrul primăriei, iar din anul 2011, printr-o hotărâre a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, colectarea acestor
sume a fost predată, prin contract, către SC Electrica SA .
Aşadar, sumele reprezentând taxa de habitat erau
colectate de la cetăţeni de către SC Electrica SA şi virate
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). La rândul ei,
ADI Dâmboviţa achita prestarea serviciilor de colectare,
transport, depozitare şi prelucrare a gunoiului către operatorul
SC Supercom SA. Mai pe înţelesul tuturor, sumele plătite
pentru ridicarea gunoiului din gospodării ajungeau, cum este
firesc, la cel care presta aceste servicii. Nimic mai simplu.
În toată această perioadă, conform Hotărârilor ADI,
noi, cei din administraţia locală, am procedat la reglementarea

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
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situaţiei şi adaptarea taxei de habitat, individual, fiecărei
gospodării în parte. Deci, cei care au solicitat reducerea
sumelor sau scutirea de la achitarea taxei de habitat au fost
încadraţi conform situaţiei reale din teren. Aici vă pot preciza
că din totalul de aproximativ 2.600 de gospodării au fost
reduse sau scutite legal aproape jumătate. Cum ar veni, am
răspuns solicitărilor fiecărui cetăţean.
Toate bune şi frumoase până la un moment dat când
a apărut printre cei mai îndrăzneţi zvonul că, dacă plăteşti
factura de energie electrică şi nu achiţi taxa de habitat, nu
păţeşti nimic. Alţii spuneau că, dacă nu au primit pubelă, de
asemenea, nu trebuie să plătească taxa de habitat. Şi dintr-o
dată plata acestui serviciu a devenit, din punctul de vedere al
unora, facultativă. Iată că, după un timp, sumele neachitate la
momentul primirii facturilor, reprezentând taxa de habitat,
s-au acumulat în debite care, în unele situaţii, îţi fac părul
măciucă.
Dacă la vremea respectivă mai puteam face ceva
în sensul reducerii sau scutirii, acum, puşi în faţa faptului
împlinit, nu mai putem face nimic, fiindcă sumele datorate
trebuie recuperate pentru a achita contravaloarea serviciilor
prestate de către operator.
Întrebarea cea mai des întâlnită în rândul celor
nemultumiţi este: Şi dacă nu plătesc debitul ce-îmi faceţi?
Fiind un debit înregistrat în rolul fiscal trebuie recuperat. Mai
pe înţelesul tuturor, în momentul în care orice cetăţean al
comunei solicită Certificat de atestare fiscală , având debit,
acesta se tipăreşte electronic cu datoria respectivă, deci nu
poate fi folosit nicăieri. Foarte important de ştiut că sumele
aflate în debit generează şi penalităţi, fapt care va duce la
creşterea acestora pe măsura trecerii timpului.
Stimaţi voineşteni, v-am asigurat întotdeauna de
bunele intenţii, de transparenţă, corectitudine şi sprijin
necondiţionat. Şi vizavi de această problemă considerăm că
am procedat corespunzător, iar toţi cei care au apelat la noi, la
momentul oportun, pentru consiliere, au fost îndrumaţi
corect. Dacă la vremea respectivă am putut face demersuri
pentru reducerea sau scutirea acestei taxe, pe bună dreptate,
astăzi nu se mai poate face nimic, retroactiv.
Fac precizarea că şi Consiliul Judeţean, şi Primăria
Voinesti (ca de altfel şi toate celelalte 88 de primării) au
contribuţie bine stabilită la taxa de habitat. Deci, nu doar
cetăţenii comunei achită taxa de habitat.
În încheiere, subliniez faptul că toate aceste eforturi,
atât din partea dumneavoastră cât şi a consilului local şi a consiliului judeţean, au un singur scop: păstrarea unui mediu curat
şi a unor localităţi cu care să ne mândrim.
În speranţa unei bune înţelegeri şi colaborări şi pe
viitor, vă mulţumesc şi vă doresc numai bine.
Cu deosebită consideraţie - Viceprimar Claudiu Popa
Telefon primar: 0723.142.661
Telefon viceprimar: 0723.142.662
Telefon relaţii cu publicul: 0245.679.324
Fax: 0245.679.450

Suntem aici pentru dumneavoastră!

