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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

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

Dragii mei,

Pot spune că, și în luna septembrie, activitatea
Executivului Primăriei Voinești cât și a Consiliului Local a
fost una importantă, prin aprobarea unor proiecte de
hotărâre cât și prin continuarea proiectelor aflate în
execu�ie. 

Concret, am realizat următoarele:
- Lucrările pentru amenajarea parcării în centrul civic al
comunei  au fost finalizate. Dispunem astăzi de o parcare
ultramodernă cu 35 locuri, din care 13 sunt rezervate
locuitorilor din blocul 1 și blocul 2 și un loc rezervat
persoanelor cu dizabilită�i. Toate cele 14 locuri rezervate
sunt personalizate. Am reușit, prin finalizarea acestui
proiect, să decongestionăm circula�ia în centrul comunei
și să asigurăm o bandă specială pentru mașina de
pompieri și ambulan�a SMURD. Valoarea totală a
investi�iei a fost de 110.000 lei, suporta�i în totalitate din
bugetul local.
- Gardul împrejmuitor pentru Școala Gemenea Brătulești
clasele I-IV a fost finalizat și am început lucrările pentru
realizarea gardului împrejmuitor la şcolile cu clasele I-IV
și V-VIII în satul Suduleni. După cum a�i putut observa,
construim garduri solide, cu funda�ie și soclu de beton
armat, cu �evi rectangulare, panouri cu aspect civilizat și
plase rezistente de fier beton cu grosimea de 8 mm.
- Extinderea sistemului centralizat de canalizare pe stra-
da Bisericii în satul Voinești a fost finalizat, urmând ca,
în luna octombrie, aceeași lucrare să fie finalizată și pe
strada Bazinului de Apă.
- În data  de 21  septembrie, s-a  încheiat procedura de
depunere oferte privind execu�ia proiectului intitulat
“Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în
satele Gemenea  Brătulești și Voinești”. Au depus oferte
online 13 firme, din care 3 au fost descalificate pentru
documenta�ie incomplete. Au rămas 10, urmând ca,
până în jurul datei de 20 octombrie 2016, în urma
evaluării documenta�iei tehnice și a ofertei financiare, să
declarăm firma câștigătoare. Dacă nu vor fi contesta�ii,
spre sfârșitul lunii octombrie, putem emite ordinul de
începere a lucrării.

- La Școala Suduleni s-au început lucrările privind
construirea unei magazii de lemne și a fost schimbată în
totalitate gresia spartă pe treptele de acces în sălile de
clasă.
- În ședin�a ordinară din această lună a Consiliului Local
au fost desemna�i, din partea autorită�ilor locale,
reprezentan�i în Consiliul de Administra�ie al Liceului
Tehnologic Voinești, precum și membrii care să facă
parte din comisia de examen pentru ocuparea func�iilor
de director și director adjunct. Au fost nominaliza�i
următorii: 
� Din partea primarului pentru consiliul de administratie
- doamna Stoica Simona
� Din partea Consiliului Local pentru consiliul de
administra�ie - doamna Arsene Carmen, domnul Antofie
Viorel și domnul Muşat Cosmin
� Din partea Consiliului Local pentru comisia de examen
directori - domnul Muşat Cosmin și domnul Antofie
Viorel.

Pe această cale, mul�umesc tuturor consilierilor
locali pentru modul în care se implică în ședin�ele de
Consiliu Local și pentru lucrurile sus�inute în ședin�ă la
punctul “Diverse”. 

Dumneavoastră, locuitorilor comunei, vă doresc
multă sănătate, o toamnă bogată și, nu uita�i,
ÎNTOTDEAUNA GAMBĂ VA FI PRIETENUL ȘI APROPIATUL
DUMNEAVOASTRĂ. AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră Sandu Gabriel Dănu�
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* ORGANIZEAZĂ cursuri  de calificare gratuite în vederea
angajării  în meseria de confec�ioner asamblor articole
din textile, în localitatea  Târgoviște, jude�ul  Dâmbovi�a.
Diploma este autorizată de Ministerul Muncii și
Ministerul Învă�ământului , fiind recunoscută  în �ară și în
Uniunea Europeană. Doritorii se pot înscrie la sediul
firmei.  Rela�ii  suplimentare  se pot ob�ine la telefon nr.
0245-220.225 sau 0726.130.500.
* ANGAJEAZĂ confec�ioneri, muncitori călcat, muncitori
etichetat, muncitori ajutor linie, muncitori ATE, manipu-
lan�i. 
* OFERIM:
- contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- câștig salarial motivant; 
- tichete de masă; 
- transport asigurat;
- echipament de lucru gratuit;
- asisten�ă medicală gratuită (la sediul firmei);
- respectarea integrală a legisla�iei muncii;
- posibilitate de dezvoltare și perfec�ionare.

* CUM APLICI?
Sunte�i aștepta�i cu un CV la sediul firmei, pentru
sus�inerea unei probe de lucru, de luni până vineri, între
orelele 08:00 - 16:00. Pentru  rela�ii  suplimentare, suna�i
la  numerele de telefon: 0245/220.225 sau 0726.130.500.
De asemenea, puteţi trimite un e-mail pe adresele:
ileana.sirmionoiu @livas.eu sau office@livas.eu
* DESCRIEREA COMPANIEI
SC LIVAS CLOTHING SRL are o vechime de peste 20 ani în
România, în domeniul confec�iilor textile pentru femei,
cu peste 460 de angaja�i și cu o capacitate de produc�ie
de peste 80.000 de bucă�i pe luna (confectii damă:
rochii, bluze, pantaloni, fuste etc.) și cu cele mai stricte
standarde de calitate realizate, compania este
considerată ca fiind una dintre cele mai importante
companii din România în produc�ia de articole  de
imbrăcăminte pentru femei. Societatea are puncte de
lucru la Târgoviște (Dâmbovi�a), Răcari ( Dâmbovi�a),
Priboieni (Argeș) și Drăgănești (Olt), iar întreaga
produc�ie este livrată la export. 

Crucea (poezie din 1924)
Când seara mergem la culcare
Cu crucea sfântă ne’nsemnăm.
Și tot cu ea începem ziua,
Când diminea�a ne sculăm.

Mi sfântă mângâiere nu-i
Pe acest pământ de suferin�ă
Pentru creștin, ca sfânta cruce
Slăvitul semn de biruin�ă

„Să-și ieie fiecare crucea”
Așa-i poronca lui Isus.
Dacă voește ca s’ajungă
În sânul raiului de sus.

Când seara mergem la culcare
Cu crucea sfântă ne’nemnăm.
Și tot cu ea începem ziua,
Când diminea�a ne sculăm.

Când lângă sânul mamelor
Copiii dorm, ele’i așează,
În leagăn și cu crucea sfântă,
Cu dragoste îi însemnează.

În ori și ce călătorie
De vrem cumva ca să plecăm
Plini de nadejde’n Dumnezeu
Noi tot cu crucea ne’nsemnăm.

La masă când ne așezăm
Prin cruce mul�umim mereu
Pentru belșugurile toate
Trimise de la Dumnezeu.

În toiul luptelor grozave
Când crunta moarte stăpânește,
Pe câte suflete viteze
Slăvita cruce nu’ntărește.

Și dacă Ea’i nădejdea noastră,
Și ajutorul cel mai sfânt,
De ce se mai găsesc fiin�e,
Creștine pe acest pământ?

Care-o insultă’ mii de feluri
Cu vorbe batjocoritoare?
Au nu se tem ei de mânia
Lui Dumnezeu răzbunătoare?

Nu se gândește-această lume
Că prea de tot păcătuește,
Când ori cu fapta ori cu vorba,
Puterea crucei o hulește?

Nu se gândește că via�a
Nu �ine-o’ntreagă veșnicie?
Azi ești voinic și mâne moartea
Te-apucă cu a ei tărie.

Te duci în lumea ceialaltă,
Nepocăit pe veci pierdut.
Primind răsplata cea amară
La care atâta ai �inut.

Creștine, mă întorc spre tine:
Fii om cu în�eleaptă minte,
Respectă crucea cea Divină,
Cu dragostea cea mai fierbinte.

Înva�ă și pe al�ii care
Azi, nu cunosc a ei putere,
Căci ea va fi în veșnicie
Oricui o dulce mângâiere.

� Prof. Inv. Presc. OPRESCU ELENA (ANGELICA) - G.P.N. Izvoarele 

SC LIVAS CLOTHING SRL TÂRGOVIȘTE
Str. Gării, nr.6, incinta Complex Pavcom, et.1&2
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Septembrie
Am intrat în prima lună de toamnă, vara aceasta trecând
peste noi și peste �ară odată cu seceta și căldurile ei când
to�i am așteptat ploile și o vreme mai răcoroasă. Luna
septembrie este nu numai prima lună a toamnei, dar și
prima lună a anului bisericesc care începe la 1 septem-
brie și se termină la 31 august. Iar în calendarul ortodox
vedem că, în acest început de an, avem câteva sărbători
religioase cum ar fi: Nașterea Maicii Domnului - la 8 sep-
tembrie sau Înăl�area Sf. Cruci - 14 septembrie. Nu
întâmplător în această lună gospodarii încep să-și
strângă recolta din grădini și livezi, recoltă pe care au
așteptat-o și s-au gândit la ea din primăvară. 

Vacan�a de vară s-a încheiat și a început scoala, de
fiecare dată cu noi gânduri și speran�e pentru copii,
părin�i și cadrele didactice. Pregătirea copiilor la şcoală
este asemenea cu un bun gospodar care își pregătește
grădina sau livada. Rezultatele se vor vedea la sfârșitul
anului școlar.  Educa�ia școlară este în strânsă legătură cu
educa�ia din familie. Copiii care sunt bine educa�i în
familiile lor, cu părin�i serioși și cu bun sim�, au și la
scoală rezultate bune. Despre programa școlară  nu este
treaba mea să vorbesc. Oricum, în �ara noastră nu s-a
ajuns să se predea materii sau obiecte de studiu care nu
au legătura cu viitorul tinerilor. Știm cu to�ii  că s-a
introdus ca materie de studiu în România “Ora de religie”
care nu poate fi comparată cu niciuna dintre celelalte
materii.  La aceasta oră totul depinde de cine predă  și
cum este colaborarea dintre biserică și școala respectivă. 

S-a vorbit, pe ici, pe acolo, că Biserica nu se implică în
educa�ia tinerilor. Este bine de știut că, și în acest an,
Biserica Ortodoxă Română  a organizat, la o scară mult
mai mare, o întâlnire a Tineretului Ortodox la București,
timp de o săptămână. Aici au fost prezen�i tineri
ortodocși din toată lumea, de pe fiecare continent.
Aceștia, alături de tinerii ortodocși români, trimiși din
toată �ara, au participat la diferite întâlniri, conferin�e și

programe social-artistice organizate de Patriarhia
Romană. Au fost prezen�i tineri din parohiile noastre
care au luat parte la acest eveniment. Au schimbat idei și
păreri cu tinerii străini prezen�i la București și, din
părerile lor, pe care ni le-au împărtășit, reiese faptul că
Romania este privită din afară ca o �ară creștină cu vechi
tradi�ii. În ultima zi a acestor întâlniri, tinerii au participat
la prima Sfântă Liturghie care s-a desfășurat lângă
zidurile Catedralei Mântuirii Neamului. Vedem că,
încet-încet, cei tineri se aproprie de Biserică. 

Românii nu s-au depărtat niciodată de Biserica
Ortodoxă, indiferent de timpul istoric sau politic prin
care au trecut ca na�ie.  Cu acești tineri apropia�i de
biserică, se pot depăși momentele delicate prin care
trece na�iunea română. S-a încercat și se încearcă de
către unii și al�ii ca oamenii să se  depărteze de
adevărata credin�ă. Dar, atâta timp cât tinerimea română
gândește și participă la ac�iuni creștin-ortodoxe, viitorul
lor și al nostru va fi îndreptat către  o viaţă creștină. Cu
aceste gânduri, vă las să medita�i și să vă implica�i  într-o
educa�ie sănătoasă a tinerilor noștri.

Pr. Paroh Nedelea Alexandru

Parohia Izvoare

ÎŢI IUBEŞTI COMUNA? FII 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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NOUTĂ�ILE ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Anul școlar 2016-2017 a debutat cu o serie de noută�i:
aprobarea, în premieră, a Statutului Elevului, acordarea
de manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-
a, conform prevederilor legale, decontarea integrală a
navetei elevilor, dezvoltarea învăţământului profesional-
dual. De asemenea, în calendarul anului şcolar current,
au fost corelate perioadele de vacanţă şi perioadele de
cursuri pentru a optimiza calendarele examenelor şi ale
concursurilor naţionale. O atenţie specială a fost acor-
dată programului naţional „Şcoala altfel”, care a fost
flexibilizat. Programul se va întinde pe durata a 5 zile
lucrătoare, lăsând la decizia comunităţii şcolare perioada
pentru derularea programului.

Referitor la examenele naţionale, au fost optimizate
calendarele de desfăşurare, pentru a evita suprapunerile
şi suprasolicitarea activităţilor de organizare. O altă
modificare vizează procesul de admitere în învăţământul
liceal de stat: ponderea mediei claselor V-VIII în calculul
mediei de admitere a fost redusă la 20% (de la 25%),

tocmai pentru a accentua importanţa Evaluării Naţionale
la finalul clasei a VIII-a. De asemenea, repartizarea
computerizată a elevilor în clasa a IX-a se va realiza
într-o singură etapă, urmată de o perioadă dedicată
rezolvării cazurilor speciale, conform metodologiei.

Totodată, se tinde spre debirocratizarea activităţii din
şcoală. S-a redus numărul de comisii din cadrul unităţii
de învăţământ de la 24 la 7. Prin urmare, un profesor nu
mai trebuie să fie preocupat să facă hârtii, ci de modul în
care îşi pregăteşte lecţia. 

Sperăm ca toate aceste noută�i să optimizeze procesul
instructiv-educativ și să vină în sprijinul elevilor,
profesorilor şi al părinţilor.

Echipa  managerială a Liceului Tehnologic Voinești
Prof. dr. Ionu� Iurea – director

Prof. Gabriela Comănescu – director adjunct

Delincven�a juvenilă, prioritate a Poli�iei Române
După perioada de vacan�ă, sunt multe de

discutat în legatură cu măsurile  pe care ar trebui
să le luăm pentru a nu încălca legea și pentru a nu
fi victime ale unor infrac�iuni. Consider însă că cel
mai important segment pentru această perioadă o
reprezintă prevenirea delincven�ei juvenile. În
acest sens, este important să �ine�i cont de câteva
sfaturi din partea Poli�iei Române:

SFATURI  PENTRU ADOLESCEN�I:
- Fiţi atenţi atunci când vă alegeţi prietenii. Evitaţi
compania persoanelor violente, delincvente şi
conflictuale;
- Nu vă lăsaţi influenţaţi de ceilalţi. Analizaţi singuri
riscurile la care vă expuneţi pe baza educaţiei primite şi
a propriei experienţe;
- Învăţaţi să spuneţi NU atunci când consideraţi că este
cazul. Trebuie să aveţi tăria să vă susţineţi părerile;
- Atrageţi atenţia prietenilor asupra consecinţelor
comiterii de fapte antisociale;
- 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.

SFATURI PENTRU PĂRIN�I:
• Fiţi fermi cu copilul dumneavoastră, dar nu agresivi;
• Interesaţi-vă permanent de situaţia lui şcolară;
• Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii
lui şi de familiile acestora;
• Distribuiţi-i sarcini clare în desfăşurarea vieţii de
familie, care să-i dezvolte simţul responsabilităţii şi al
utilităţii;
• Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună
înţelegere;
• Atunci când observaţi o schimbare negativă în
comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l
pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se
confruntă;
• Alegeţi comunicarea. Lipsa dialogului creează bariere
greu de trecut în relaţia copil-părinţi;
• Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă
celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie,
organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care
vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor.

Cu stimă,
ȘEFUL SEC�IEI 5 POLI�IE RURALĂ VOINEȘTI
Subcomisar de poli�ie U�a Nicolae Gabriel
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Tu cum te înţelegi cu profesorul copilului tău?

Rela�ia părinte-profesor este esen�ială pentru succesul
școlar al copilului. Ca părin�i ne dorim ca învă�ătorul sau
dirigintele să încerce să cunoască fiecare elev în parte,
pentru a ști cum să îl ajute mai bine pe parcursul anului
școlar. Ideal ar fi ca profesorii să se întâlnească frecvent
cu fiecare părinte și să poarte personal o conversa�ie în
urma căreia să afle informa�ii importante despre copii.

Profesorii sunt oameni în�elep�i, dar care, ca orice om,
au calită�i și defecte, au probleme, griji, temeri.  Nu tre-
buie privi�i ca dușmani ai copiilor, doar pentru că le-au
acordat note care nu au fost pe placul părin�ilor iubitori
și deseori subiectivi.  O comunicare eficientă, o justifi-
care avizată a calificativului unei evaluări, un zâmbet
îngăduitor pot îmbunătă�i semnificativ rela�ia părinte-
profesor, spre beneficiul elevului.

Eu sunt și părinte, și profesor și experimentez de câ�iva
ani rela�ia aceasta din ambele ipostaze.  Ca părinte mi-e
pu�in mai ușor. Mă raportez la modelul părin�ilor mei
care i-au respectat pe profesori și m-au învă�at și pe
mine să îi respect. Sigur, ca  orice copil, am contestat și
eu o notă acordată de un profesor, pentru a mă  justifica
în fa�a părin�ilor. Dar ei nu au luat în seamă o astfel de
“scuză” a  faptului că nu m-am pregătit temeinic. Ba, mai
mult decât atât, au apreciat exigen�a profesorului care a
dorit mai mult de la mine pentru că a știut că pot mai
mult. Cum spuneam, acesta este modelul pe care-l
urmez și eu ca părinte.

În cealaltă ipostază, de profesor, este pu�in mai dificil. Îi
respect pe părin�i, le în�eleg grija pentru copiii
dumnealor, le în�eleg temerile, dar nu pot să le în�eleg

mereu orgoliul și vehemen�a cu care unii dintre
dumnealor (nu to�i!) se opun profesorilor. Oare, nu își
dau seama că subminând autoritatea cadrului didactic
fac rău propriilor copii? Dacă părintele vorbește
neadecvat despre profesor în fa�a copilului și îi atribuie și
vreo două “calificative”, care nu pot fi reproduse aici,
atunci, cu siguran�ă, copilul își va pierde respectul pentru
școală. Există părin�i foarte implica�i și care investesc
în copii, dar și părin�i dezinteresa�i, care nu cunosc
dirigintele copilului. Prefer ca un părinte să vină să mă
combată, să-și exprime nemul�umirile legate de
parcursul educa�ional al copilului, decât să nu vină deloc.

Dragi părin�i, vă doresc un an școlar cu reușite pentru
copiii dumneavoastră și vă rog să nu uita�i nicio clipă că
o bună rela�ie între cadrele didactice și părin�i înseamnă
un sprijin oferit copiilor nu doar în procesul învă�ării, ci și
în via�a de zi cu zi și în dezvoltarea lor emo�ională.

Prof. Gabriela Comănescu

Dovada plăţii amenzii de circulaţie se poate

transmite prin e-mail!

Poliţia Română face încă un pas în beneficiul cetăţenilor, prin simplificarea unor proceduri. Astfel, după ce a
fost eliminat timbrul judiciar de 2 lei la eliberarea cazierului, acum nu mai este nevoie ca românii să ducă personal
copia xerox de pe actul de identitate atunci când solicită documente de la Poliţie, fie că este vorba despre cazierul
judiciar, avize sau atestate. Este suficient să transmită copia scanată a documentului de identitate pe e-mail! În cazul
IPJ Dâmboviţa, la adresa cabinet@db.politiaromana.ro.

Tot prin e-mail se poate face şi dovada plăţii amenzii de circulaţie, nemaifiind nevoie să apelaţi la serviciile
poştale. Atenţie! Chitanţa scanată se trimite pe adresa de e-mail a unită�ii teritoriale de Poliţie din care face parte
agentul constatator care v-a sanc�ionat.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa
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AS Sportul Voineşti, locul I după 3 etape

Aşa cum am promis, revenim  cu mai multe
informa�ii despre echipa de fotbal a comunei noastre - AS
Sportul Voinești 2016. Am început campionatul în data
de 04.09.2016. În prima etapă, am întâlnit echipa de la
Nucet, pe care am învins-o cu scorul de 3-2. A doua etapă
am învins echipa FCM Târgoviște, cu scorul de 5-3, iar în
cea de-a treia etapă, disputată la Pietrari, am învins
echipa locală cu scorul de 4-1.

După 3 etape, AS Sportul Voinești 2016 ocupă
locul I, cu un punctaj maxim de 9 puncte din 9 posibile.
Ne dorim să continuăm pe aceeași linie, iar la finalul
campionatului să ne găsim pe același loc I, pentru a
promova în eșalonul 5 al jude�ului Dâmbovi�a. 

Pe această cale, mul�umesc tuturor celor care au
fost alături de noi la meciuri, atât pe teren propriu cât și
în deplasare, și îi așteptăm în număr cât mai mare să ne

sus�ină. Totodată, mul�umim celor care sunt aproape de
echipă,  financiar și sufletește, fără de care nu puteam
începe acest proiect.

Cu această ocazie, vă invit din nou stadion, să ne
bucurăm împreună pentru victoriile echipei noastre.
Vă așteptăm cu mult drag!

Marius Momel – antrenor principal

� 02.10.2016, ora 11:00 - Comer�ul 2014 Viișoara – AS
Sportul Voinești 2016
� 09.10.2016, ora 11:00 - AS Sportul Voinești 2016 –
A.S.Gaz Metan Vlădeni
� 16.10.2016, ora 11:00 - A.S. Fotbal Club Aninoasa –
AS Sportul Voinești 2016
� 23.10.2016, ora 11:00 - AS Sportul Voinești 2016 – AS
Petrolul Iedera
� 30.10.2016, ora 11:00 - Universitatea Băleni – AS

Sportul Voinești 2016
� 06.11.2016, ora 11:00 - AS Sportul Voinești 2016 – AS
Viitorul Voinești
� 13.11.2016, ora 11:00 - Viitorul Dobra - AS Sportul
Voinești 2016
� 20.11.2016, ora 11:00 - AS Sportul Voinești 2016 – AS
Vânătorul 2015 Ratoaia
� 27.11.2016, ora 11:00 - AS Voin�a Valea Voievozilor –
AS Sportul Voinești 2016

FOARTE IMPORTANT!

Consiliul Local al Comunei Voinești organizează licita�ie  publică  deschisă pentru

concesionarea unui imobil-teren în suprafa�ă de 707 mp, intravilan, sat Lunca “Sediu administrativ

Lunca“ (fosta școală, lângă Petrom) în vederea realizării obiectivului “Vulcanizare, spălătorie auto,

cu spa�ii  de sta�ionare și manevră auto integral în incintă”.

Persoanele interesate pot achizi�iona caietul de sarcini de la sediul Consiliului Local Voinești,

contra sumei de 100 lei /exemplar. Data limită de depunere a ofertelor este 04. 10. 2016, ora 14:00.  

Ședinta publică  de licita�ie cu strigare  se va desfășura în data de 07.10.2016, ora 10:00. Taxa

de participare este de 200 ron, plata efectuându-se la casieria Consiliului Local (luni-vineri, orele

08:00 -16:00). 

Pre�ul de pornire al licita�iei este de 1.300 euro/an, iar garan�ia de participare este de 10%

din pre�ul de pornire.

Programul meciurilor din turul campionatului: 
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Telefoane utile: 
0723 142 661 – Primar; 

0723 142 662 – Viceprimar;
0245 679 324 – Primãrie 

(relaþii cu publicul);
0245 679 450 – Fax

Adresa: 
Voineºti, str.Principalã, nr.145; 

e-mail: 
consiliullocalvoinesti@yahoo.com;

web: 
www.primarievoinesti.ro

CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1. Avram Tudor-

Ştefan

Îi dorim viaţă
lungă şi fericită!

1.   Scîrtoaje Marin şi
Ungureanu Elena-Nicoleta
2. Oprea Bogdan-Nicolae şi Olaru
Dana
3. Gălie Alin-Cosmin şi Ulici Ioana 
4. Dumitru Marius-Daniel şi Enache
Alina-Andreea 
5. Nistor Gheorghe şi Călin Elena 
6. Deaconescu Dumitru-Alexandru
şi Codreanu Daniela-Lenuţa
7. Angheloiu Alin-Ion şi Motoiu
Cătălina-Simina 
8. Orbişor Sorin şi Comănescu Ana-
Maria 
9. Brozban Marius-Ionuţ şi Despa
Denisa-Gabriela 
10. Oprescu Constantin-Marius şi
Săvuică Roxana-Mihaela 
11. Comănescu Toma-Marius şi

Nicolaescu Mihaela-Daniela 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
17.08.2016 - 19.09.2016

DECESE

�
1. Bucur Benone 
2. Dumitrescu Elena
3. Vasile Gheorghe 
4. Ilie Sorin-Roger
5. Cotea Elena
6. Pisică Elena
7. Covrig Maria 
8. Stoica Salomia 

9. Răuţă Elena 

Dumnezeu să-i odihnească!

Dacă a fi să ne luăm după unii, trăim după bunul lui plac,
după cum bate el, cu adierea lui, unele lucruri, dacă se fac contra
lui, se fac pe propria răspundere, e… (așa cum voi încerca să
îl descriu în felul meu, prin versuri care vor place sau poate nu),
nestatornicul și imprevizibilul VÂNT (Septentrio, Auster, Zephir
sau Vulturnus). El polenizează, creează furtuni, tornade, sau ne
răcorește, el… este și nu este… Așa că…

VÂNTUL...

Nebun de el, cum nu po�i vede
Un… zăpăcit fără de stare
Care tot timpul se încrede
Este când rău, când alinare.

Acum nu-l știi, nici nu există
Și dintr-o dată explodează
Și cât �i-ar fi via�a de tristă
Parcă pe dat �i-o luminează.

Și, are el, talentul lui
Oricum, oricând, te fericește
Că de e ger, stă-n banca lui 
De-i cald, pe loc te răcorește.

Și flori, și frunze le dezmiardă
Aleargă peste tot și toate
Acum stă liniștit în iarbă 
Acum aleargă-n zări, departe.

Și se cam �ine de șotii
Nerușinat ca nimeni este
Că, fie noapte, fie zi,
Pătrunde-n sân, la fete și neveste.

Acuma, fă-i jude�, de po�i
Că nicidecum nu po�i să-l prinzi
Nu știe de-ngrădiri sau por�i
Nu po�i să-l cumperi sau să-l vinzi.

În ultim timp, se mai mânie 
Și suflă , cu suflare rea
Că, noi, în cea nemernicie, 
Am cam distrus pădurea sa.

Unde șoptea frunzelor toate
Povești ce n-au mai fost rostite
Și, fericit cum nu se poate,
Râdea-n timpul vorbelor șoptite.

Și-i mânios cum nu se poate
Că-n loc de frunze foșnitoare
Se-mpiedică acum în cioate
Cui să șoptească, nu mai are.

Da-i, iertător, se potolește
Și vine blând la tine, iară
Părul, de-odat, el �i-l zburlește
Să ui�i de via�a ta, amară.

Și cu frumosul dacă-l iei 
Î�i dă al fericirii nimb
Purtându-�i dorul unde vrei
Făr’ ca să vrea ceva în schimb.

De când îl știu, mi-e mai ușor
Și via�a mea, e mai frumoasă
Că-i mesager la al meu dor
Și ce-am râvnit, mi-aduce-acasă...

� Zaharia Sacagiu_Voinești
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ȘAN�UL

Vara s-a dus… Dealurile multicolore, frunzele
galbene care cad în adierea vântului, norii gri care
acoperă cerul tot mai des și copiii care trec în grupuri
către școală ne aduc această veste… Soarele pare tot mai
somnoros, dimine�ile sunt reci, iar ploile cu picături
mărunte și tăioase vin să întregească peisajul care
anun�ă sfârșitul timpului frumos...  

Dacă în materialul  precedent am făcut referire
la gard și la ce implică acesta, cu riscul de a deranja din
nou pe alocuri, de această dată voi aduce în discu�ie un
alt lucru care produce neplăceri, dispute și conflicte pe
plan local… Un lucru banal, cu o destina�ie bine stabilită
de sute și mii de ani, care va dăinui și de acum înainte
multe secole… Șan�ul. 

Ştim din folclor că atât gardul cât și șan�ul au
avut, de-a lungul timpului, și un alt rol, foarte important,
acela de a defini calea celor care petreceau mai mult… și
se întorceau către casă… din gard în șan� și din șan� în
gard… 

Și dacă e toamnă și vin ploile, cu siguran�ă vor
începe și neplăcerile provocate de scurgerea apelor…
Experien�a anilor trecu�i nu ne dă pace… 

Despre circuitul apei în natură nu are rost să mai
discutăm, fiindcă nu cred că este cineva care să nu
cunoască acest lucru elementar. Așadar, odată apa din
precipita�ii ajunsă pe pământ își urmează un curs firesc
(crede ea), parcurgând forma�iuni de relief de la munte
către deal și câmpie, de la zonele cele mai înalte către
cele mai joase, până la primul râu, apoi mai departe până
la… “marea cea mare”. De unde, prin evaporare,
formează nori… și tot așa.

Un rol important în scurgerea apelor îl au văile,
vâlcelele, toren�ii și, în zona așezărilor omenești,
canalele și  șan�urile. Și dacă e să ne întrebăm despre
provenien�a lor, cu siguran�ă au fost cândva tot crea�ii
ale naturii… Toate au fost bune și frumoase până în
vremurile contemporane când încercăm, din răsputeri și
cu orice ocazie, să sfidăm natura și să ne credem stăpânii
ei… Nimic mai greșit! Natura își ia întotdeauna înapoi
ceea ce este al ei și ceea ce i se cuvine.

Poate că expunerea mea până în acest punct
pare abstractă… Nu filosofez, vreau decât să atrag
aten�ia asupra realită�ii… Șan�ul are rolul de a prelua
apele pluviale și a le descărca, urmând curbele de nivel,
în primul curs de apă curgătoare… pârâu sau râu…
Că delimitează proprietă�i sau marginesc drumuri, au
același rol.

Întâlnim pe zi ce trece fel și fel de situa�ii… De
exemplu, șanturile și canalele formate de zeci și sute de

ani sunt astupate sau li se dau cu totul alte direc�ii,
destina�ii sau forme. Cel care a pomenit din neam în
neam o adâncitură cu rol de scurgere a apei pe terenul
prin curtea sau de la poarta lui consideră că ar fi bine să
mai facă și vecinul lui acest sacrificiu, pe principiul
“beleaua se �ine cu rîndul”… Nu contează că proprietatea
acestuia este mai înăl�ată ca a lui… Ce, el e  mai prost?
Doar e și el tot proprietar… Și cu câteva basculante de
pământ, terenul lui, sfidând natura, se înal�ă mai mult ca
al vecinului… Acesta, bineîn�eles că nu poate să arate
slăbiciune… Trântește și el câteva grămezi de încărcătură
și… scorul devine egal. Acum, joacă-joacă, dar fără
arbitru? Nu se poate. Aşa că, hai la Primarie! 

Aici, conform legii în primul rând, și mai pe
în�elesul tuturor, proprietatea din aval este obligată să
preia apele pluviale din amonte și să nu îngrădească în
vreun fel cursul firesc al acestora… La auzul acestor
lucruri, curg nemul�umirile, comentariile și injuriile… Am
mai spus-o și o repet: amenzile și alte metode de
constrângere considerăm că nu fac cinste comunită�ii
noastre. Dar, dacă-i neapărat nevoie, nu ne putem
împotrivi.

Alt aspect este cel ce vizează șan�urile betonate
care mărginesc drumurile asfaltate în ultimii ani, pe
teritoriul comunei noastre. Din nou, cosiderăm că, odată
realizate și date în folosin�ă, ar trebui întreţinute cu mare
drag de către to�i cei care au scăpat de disconfortul
prafului, al gropilor și al noroiului. Oare, igienizarea
câtorva metri de șan�, în fa�a oricărei proprietă�i,
necesită o muncă sau o cheltuială fabuloasă?

Dragi voineșteni, mizăm în continuare pe spiritul
dumneavoastră civic și pe buna colaborare. Haide�i să
lăsăm orgoliile și să dăm comunei noastre, prin efort
comun, imaginea și prestan�a pe care le merită.
Discuţiile gen “să vină ăia de la Primarie sau ăia de la
ajutor social, că tot iau banii de pomană” nu fac cinste
niciunuia dintre noi. Ne bazăm în continuare pe buna
colaborare între noi, administra�ia locală, și
dumneavoastră, cei mul�i, for�a comunită�ii, pentru
a păstra renumele comunei noastre, cu oameni
gospodari, cu tradi�ie și cu rădăcini adânci în acest
pământ.  

Închei prin a vă ura o toamnă liniștită, cu recoltă
bogată și cu venituri pe măsura muncii depuse și a
investi�iilor făcute pe parcursul întregului an.

Cu deosebită considera�ie,

Viceprimar Claudiu Popa


