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Primăria și Consiliul Local
Raport de activitate pentru luna august 2016
Dragii mei,
În debutul acestui articol, cer scuze cititorilor
“Gazetei de Voinești” pentru faptul că, în numărul
anterior, s-a strecurat următoarea greșeală de tipar: raportul
de activitate prezentat a fost pentru luna iulie și nu iunie, cum
s-a tipărit eronat în ziar. Vă mulumesc tuturor pentru
înelegere.
Ce am făcut în luna august:
- Pentru podul tubular realizat la intersecia străzilor
ânculești cu Valea Mare, în satul Gemenea-Brătulești, a fost
încheiat procesul verbal de recepie finală. În vederea
fluidizării traficului în zonă și pentru lărgirera pării carosabile,
a fost necesar să mutăm un stâlp ce susine reeaua electrică
de joasă tensiune, în aval de pod, lucrare ce a fost, de
asemenea, finalizată. Începînd de acum, circulaia în această
zonă se va desfășura în cele mai bune condiii, indiferent de
anotimp.

- Am emis Ordinul de începere a lucrării privind montarea
pavelelor în parcarea din centrul civic al comunei, lucrare ce
estimăm a fi finalizată în termen de 30 de zile;
- Tot în această perioadă, am emis Ordinul de începere
a lucrărilor pentru proiectul intitulat “Extindere sistem de
canalizare în satul Voinești, pe strada Bazinului de apă și
strada Bisericii, pe o lungime totală de 860 ml”. Vor fi montate
20 de cămine de vizitare, iar diametrul conductei, așezate pe
pat de nisip, va fi de 200 mm. Valoarea investiiei este de
139.000 lei + TVA, bani suportai integral din bugetul local și
având termen de finalizare 90 zile.
- În data de 07 august, la iniiativa domnului ing. Erculescu
Gheorghe, împreună cu 10 proprietari de terenuri agricole din
punctul “Râpi”, satul Gemenea-Brătulești, am întreprins o
aciune de balastare și reparare a drumului care duce către
proprietăile din zona respectivă;
- Cu beneficiarii de ajutor social și salariaii Primăriei, am reușit
demolarea fostului sediu al școlii din satul Lunca. Cu această
ocazie, am recuperat 15.500 de cărămizi, inventariate și
depozitate în magazia de lemne a fostului sediu al subunităii
de jandarmi. Cărămida recuperată intenionăm să o refolosim
pe viitor la construirea unei capele și a unei trapeze pentru
biserica din satul Suduleni.
Stimai cetăeni ai comunei Voinești, pentru toi cei
care sunteţi preocupai de proiectele și investiiile viitoare, vin
cu rugămintea de a depune o cerere la Registratura Primăriei
pentru a putea fi incluși în comisiile de recepie finală a
lucrărilor. Poate participa orice cetăean al comunei, dar
preferăm oameni cu pregătire în domeniu (proiectani,
ingineri, tehnicieni constructori, dirigini de șantier etc.).
Ne dorim o transparenă totală în absolut tot ceea ce
realizăm din banii publici, pentru comuna noastră.
Vă doresc tuturor o toamnă bogată, multă sănatate,
fericire, iar bunul Dumnezeu să vă fie alături în tot ceea ce
facei!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Sandu Gabriel Dănu
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ŞCOALA ÎȘI DESCHIDE DIN NOU PORŢILE
Peste mai puin de o lună, va începe un nou an
școlar! După o vară plină de distracii și somn destul,
clopoelul care anună începutul anului școlar e adesea
detestat. Chiar dacă suntei boboci sau în ultimul an,
întoarcerea la școală este o nouă tranziie: materii noi,
profesori noi, orare noi, prieteni noi. Fie că vă place sau
nu, trebuie să vă întoarcei la școală. Intraţi într-un nou
an şcolar, în care veţi descoperi noi taine ale lumii,
sprijiniţi şi îndrumaţi de dascălii voştri dragi sau mai
puin dragi...
Truda aceasta nu va fi în zadar, căci satisfacţiile
şcolare vor veni prin tot ce veţi dobândi bun, frumos şi
folositor pentru mintea şi inima voastră. Trăim într-o
lume aflată într-o expansiune accelerată a cunoaşterii şi
civilizaţiei, cu care trebuie să ţinem pasul. Şcoala vă va
ajuta, prin tot ce învăţaţi, să aveţi instrumentele
necesare pentru a face faţă la această provocare
continuă de adaptare la nou.

În primele zile de şcoală, sunteţi copleşiţi de
emoţii, vise, speranţe. Vă aşteaptă o lume nouă, să o
descoperiţi, să deveniţi o parte din ea. Şcoala vă dă
posibilitatea să creşteţi alături de prietenii voştri, să trăiţi
emoţii puternice şi sentimente intense, să vă împliniţi
chemarea. Drumurile voastre pornesc din cel început la
şcoala noastră şi vi le deschideţi prin învăţătură,
perseverenţă, disciplină şi rezultate.
Pe părini îi invit să se implice, să fie partenerii
eforturilor noastre în programele şi proiectele derulate
de şcoală, pentru a putea să le arătăm copiilor un alt
mod de implicare, de percepere a realităţii, de
cunoaştere a lumii şi de învăţare!
Vă urez tuturor să aveţi un an şcolar foarte bun,
multă sănătate, putere de muncă încununată cu
satisfacţii şi să privim cu încredere viitorul apropiat!
Prof. Comănescu Gabriela

VACANĂ DE VARĂ, PĂRINI ȘI COPII
Una dintre cele mai
frumoase surse de amintiri ale unei
familii sunt vacanele alături de
copii. Orice copil, odată ajuns om
mare, își amintește cu drag de
năzbâtiile făcute în timpul unor
astfel de vacane. Și orice părinte se
emoionează atunci când, devenit
bunic, le povestește nepoilor despre
poznele părinilor lor din vremea
copilăriei. Vacanele cu copiii sunt
sau ar trebui să fie o adevarată
binecuvântare pentru orice familie.
Vara este anotimpul în care
cei mici, cu ajutorul părinilor, pot
învăa lucruri diferite faă de
materiile învăate la școală.
Petrecerea acelui timp “de calitate”
împreună cu ei, pe care îl găsim
invocat peste tot, pare a fi soluia
perfectă. Psihologii recomandă
câteva activităi educaionale, dar și
amuzante, pe care parinii le pot face
împreună cu copiii în vacana de
vară. În primul rând, este
recomandat să învee un sport nou,
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încă de la cea mai fragedă vârstă.
De regulă, băieii sunt pasionai de
fotbal, aceștia dar și fetele mai sunt
atrași de baschet, handbal sau înot.
Totuși, părinii nu ar trebui să-și
foreze copiii să facă anumite
alegeri. Părinii ar putea să-i învee
regulile unei competiii, dar și ce
este spiritul de echipă.
O altă activitate recomandată este mersul în camping. O
excursie cu cortul îi va determina pe
copii să îndrăgească natura, departe
de tehnologia din zilele noastre.
Părinii și cei mici vor petrece mai
mult timp în aer liber, vor sta la un
foc de tabără sau vor dormi sub cerul
înstelat. În zilele ploioase și nu doar,
un mod plăcut și educativ de a le
umple copiilor timpul în vacană este
lectura.
Se cunoaște faptul că celor
mici le place să construiască lucruri
cu propriile mâini, așadar, părinii
pot lua decizia de a construi
împreună o casă în copac. Acest

lucru le va trezi curiozitatea,
răbdarea și îi va învăa cum se pun
temeliile unei locuine. Nu în ultimul
rând, copiii pot fi implicai și în
treburile casnice care nu presupun
mult efort. Părinţii le pot solicita
ajutorul, în mod simbolic, pentru a-i
face responsabili.
Dragi părinţi, în pofida
faptului că sunteţi foarte ocupaţi,
încercaţi să alocaţi un anumit timp
pentru odihnă împreună cu copiii. În
alegerea activităilor tinei cont, în
primul rând, de dorinţele şi
preferinţele copilului, dar şi de
vârsta acestuia. Copilul trebuie să
aibă posibilitatea să comunice cu
părinţii săi, să relaţioneze cât mai
mult pentru construirea unei relaţii
de succes. Vacană plăcută, în
continuare!
Savu Diana Georgiana,
Psiholog
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Ajutoare alimentare P.O.A.D 2015
Revenim la informaiile din numărul trecut al
publicaiei, anunându-vă că a doua tranșă de ajutoare
alimentare, aferente Programului Operaional POAD
2015, a fost recepionată, conform programării, în data
de 29 iulie 2016.

singură cutie cu produse alimentare;
- Persoanele cu handicap grav și accentuat, care primesc
o singură cutie cu produse alimentare;
- Pensionarii cu pensii sub 400 lei, care primesc o singură
cutie cu produse alimentare.

Beneficiază de aceste produse alimentare
următoarele categorii de persoane defavorizate:
- Beneficiarii de ajutor social, care primesc câte o cutie cu
produse alimentare pentru fiecare membru al familiei;
- Beneficiarii de alocaie pentru susinere a familie, care
primesc câte o cutie cu produse alimentare pentru
fiecare membru al familiei;
- Beneficiarii de indemnizaie de șomaj, care primesc o

Venim cu rugămintea către beneficiarii acestor ajutoare
să se prezinte de urgenă la Primăria comunei Voinești
(Compartimentul Asistenă Socială) pentru a-și ridica
drepturile legale.
Asisteni sociali,
Liescu Monica
Oprea Constantin

Ofertă de şcolarizare
LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI
Liceul Tehnologic Voineşti vă așteaptă în anul școlar 2016-2017 cu
următoarea ofertă de școlarizare:
• FILIERA TEHNOLOGICĂ – ZI, PROFIL SERVICII
Domeniul COMERŢ, calificarea Tehnician în achiziii și contractări
1 clasă/ 28 elevi.
• PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Domeniul SILVICULTURĂ, calificarea Tehnician în silvicultură și exploataii
forestiere.
1 clasă/ 28 elevi
• PROFIL TEHNIC
Domeniul ELECTRIC, calificarea Tehnician electrician electronist auto.
1 clasă/ 28 elevi
• ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL – 3 ANI
Domeniul AGRICULTURĂ, calificarea Horticultor.
Domeniul SILVICULTURĂ, calificarea Pădurar.
Domeniul ELECTRIC, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune.
Încă mai sunt locuri disponibile!
De asemenea, liceul are în dotare un internat ultramodern cu 48 locuri de
cazare, bucătărie proprie, sală de mese, sală de informatică, toate
condiiile optime pentru o bună desfășurare a activităii școlare. În
internatul liceului, pot fi cazai și elevi de la școlile gimnaziale din comuna
Voinești.
Roşu Vasile - Pedagog
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Adormirea Maicii Domnului,
scară pentru noi la cer
Maica Domnului este cel mai înalt exemplu de
sfinenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta
Biserică, iar Adormirea Maicii Domnului este cea mai de
seamă dintre sărbătorile ei. Este o sărbătoare pregătită,
precum se știe, printr-un post de două săptămâni.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are în
vedere faptul că cea care s-a făcut scaun Împăratului
cerurilor se pune în pământ şi mormântul său se face
scară către cer. Maica Domnului adoarme pe la anul 45
d. Hr., iar după alţii, pe la anul 48 d. Hr. (deci cam în
vârstă de 60-70 de ani), în Efes, marele oraş al Asiei Mici.
După adormirea sa, trupul său e înconjurat de cele mai
gingaşe semne de veneraţie. Apostolii au fost aduşi în
mod miraculos la acest eveniment şi au fost cu toţii
prezenţi, cu excepţia Sfântului Apostol Toma, atunci
când Maica Domnului a trecut din această viaţă. Apoi, ea
a fost înmormântată. Aflăm că Apostolii au îngropat
acest trup în mare cinste, după însăşi dorinţa Maicii
Domnului, în grădina Ghetsimani, pe Muntele Eleonului,
aproape de Ierusalim, între mormintele drepţilor ei
părinţi. Această credinţă câştigă sufletele creştinilor şi
este admisă unanim în secolul al V-lea. Vedem în această
moarte o împlinire a legii naturale a firii. Maria n-a fost
eliberată de această lege, ca una care s-a născut din
sămânţa lui David, s-a curăţit pe sine prin lucrarea de
bună voie a virtuţilor şi a fost curăţită de Duhul Sfânt la
Buna-Vestire şi la Cincizecime.
Apostolul Toma a ajuns câteva zile mai târziu.
Dorind să o vadă încă o dată, i-a convins pe ceilalţi să
deschidă mormântul Maicii Domnului. Atunci, Apostolii
au descoperit că trupul Ei nu mai era în mormânt. Acest

moment este pentru noi pârga (primul rod) al învierii de
obşte a credincioşilor, care va avea loc după a doua
venire a lui Hristos. Biserica Ortodoxă propovăduieşte că
Maica Domnului a murit cu adevărat şi apoi a fost luată
la Cer de Fiul ei, ca Maică a Vieţii, şi ia deja parte la viaţa
fără de sfârşit din Împărăţia Cerurilor. Sfântul Ioan
Damaschin spune despre moartea sa: „Fără dureri a fost
naşterea sa şi fără dureri a fost şi trecerea sa”.
Praznicul Adormirii Maicii Domnului este unul
din cele mai îndrăgite sărbători pentru credincioşii
ortodocşi români, mai ales datorită evlaviei deosebite a
românilor faţă de Născătoarea de Dumnezeu. Un foarte
mare număr de biserici şi de mănăstiri poartă acest
hram. În multe locuri, cu această ocazie, se organizează
pelerinaje la mănăstirile care îşi sărbătoresc astfel ocrotitoarea. Sate şi comunităţi întregi vin împreună în aceste
pelerinaje, cu credinta ca Maica Domnului mijlocește și
se roagă neîncetat pentru oameni. Mare evlavie și ajutor
au creștinii care citesc paraclisul și acatistul Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare
de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită
decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim. Amin!
Preot Stroe Mihail Alin,
Parohia Gemenea Oncești

Rugăciune pentru sănătatea tatălui
Milostive Dumnezeu,
Tatăl meu muncește greu,
Să ne-aducă-n casă pâine
Să putem trăi și mâine,

Întovărășindu-i pasul
Fă-mi-l vesel în tot ceasul,
Să nu știe niciodat
De suspine sau oftat!

Dă-i puteri și sănătate,
Dumnezeule-ndurate,
Ca s-avem pe masă-n faă
Pâinea Ta ce ne da viaă!

Fii cu el, mereu, mereu,
Milostive Dumnezeu,
Căci și eu voi fi cu Tine,
Căutând să fac doar bine.

 Profesor învăţământ preșcolar - Oprescu Elena Angelica
Grădinia Izvoarele
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Mi-ai dat inimă în piept
Să-l iubesc și să-l respect,
ine-l, Doamne Dumnezeu,
Sănătos pe tatăl meu!
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Credeam că e al meu și n-aveam teamă
Și seama nu i-am luat fiind prea ocupat
El și-a văzut de drum de bună seamă
Și azi mă văd cumva de el uitat.
Era destul cât nu credeam să fie
De grija lui nicicând în loc n-am stat
Părea că-i geamăn cu acea vecie
Și nu-l vedeam vreodată terminat.
Eu alergam mereu după himere
Și am uitat că el e trecător
Mereu atras de noi și noi mistere
Nu m-am oprit să gust din al lui zbor.
Convins eram că mă așteaptă-n veci
Oricând voi vrea am să-l găsesc cuminte
Să-mi opresc pașii ce vor noi poteci
Și să mă-ndrept spre el cu luare-aminte.
Dar, într-o zi, dorind ca să-l mai văd
Eu am rămas uimit și fără glas
Și-n suflet am simit numai prăpăd
Unde-a plecat, de ce n-a mai rămas?
Ce s-a-ntâmplat, oare, cu timpul meu?
Când a trecut fără să bag de seamă?
Degeaba rog, acum, pe Dumnezeu
Că ușurinei plătesc cruntă vamă.
Nici n-am gândit, că el e trecător
Și mai ales că nicicum nu se-ntoarce
Și-oricât mi-ar fi acum de el, de dor
Am îneles că nu am cum mai face.
Dar, totuși, stând și cugetând
Un zâmbet luminează a mea faă
Că simt așa în sufletu-mi și-n gând
Că nu degeaba am trecut prin viaă.
Și-s fericit să știu că peste vremi
În ărna sfântă unde voi fi pus
Eu, voi hrăni cele flori din poieni
Prin seva lor, nicicând nu voi fi dus.
Zaharia Sacagiu_Voinești
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ANUN
Prin adresa nr. 24505 /
DCP / 13.07.2016 a Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva ni
se transmite că s-a aprobat
finanţarea achiziţiei de terenuri din
afara fondului forestier naţional.
Achiziţia se va face cu respectarea
metodologiei de achiziţionare prin
cumpărare, schimb sau donaţie,
aprobată de Hotărârea Guvernului
nr. 118/2010, în ordinea priorităţilor
stabilite la art. 2, alin. 1), lit. a), b) și
c).
(1) Fac obiectul cumpărării
categoriile de terenuri
în următoarea ordine de priorităţi:
a) enclave existente în fondul
forestier proprietate publică a
statului;

b) terenuri cu destinaţie agricolă
care nu sunt limitrofe fondului
forestier naţional, cu suprafaţa mai
mare de 20 ha, situate în zonele
deficitare în păduri;
c) terenuri cu destinaţie agricolă
limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.
Urmare celor expuse mai
sus, vă solicităm să ne transmiteţi,
la Direcţia Silvică Dâmboviţa, oferte
de vânzare pentru astfel de terenuri
în care să se precizeze proprietarul,
suprafaţa,
situaţia
terenului
precum și destinaţia acestora.
Direcia Silvică Dâmbovia,
dr. ing. Preda Costel - director

Deparazitarea
animalelor de companie
Deparazitarea câinilor și a pisicilor nu reprezintă doar un “moft”,
cum îl consideră majoritatea proprietarilor de animale, dimpotrivă,
reprezintă un pas important pentru sănătatea populaiei. Prin urmare, vă
voi expune, succinct, în cele ce urmează, aspectele unei boli foarte grave la
om: Hidatidoza.
Hidatidoza este o boală parazitară determinată de
dezvoltarea în ficat, pulmonic, dar și în alte organe interne a unei larve
denumită Echinococus granulosus larvae, fiind cunoscut și sub denumirea
de vezicula hidatică, chist hidatic sau cancerul alb la om. Aceste chisturi
pot avea diametre variabile, de la 1-2 până la 15-20 de centimetri, iar
volumul poate ajunge la câiva litri. Parazitul adult este o tenie, care se
dezvoltă în intestinul câinelui, care, defecând, răspândește ouale teniei pe
sol.
Omul se poate contamina prin consumul legumelor crude, dar și
prin simpla mângâieare a unui câine parazitat, când nu se spală bine
mâinile.
Localizarea chisturilor la nivelul ficatului determină creșterea în
volum a acestuia, dureri abdominale, icter (colorarea pielii în galben). La
nivel pulmonar, chisturile provoacă tuse şi dureri toracice. Aceste chisturi
se pot sparge, cu eliberarea în organism a scolexilor (capete de tenie) și
generând dezvoltarea altor chisti, secundar (echinococoza diseminata).
Tratamentul constă în ablatia prin intervenie chirurgicală a chisturilor.
Concluzionând cele spuse anterior, este foarte important pentru
sănătatea noastră să deparazităm animalele de companie, deoarece
acestea ne pot provoca boli nedorite, unele din ele fiind foarte grave.
Doctor veterinar Mihail Gabriel Matei
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Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgovişte
Vreţi ca banii dumneavoastră să fie păstraţi în siguranţă
şi cu o dobândă avantajoasă?
Venimîn sprijinul dumneavoastră cu produse de economisire ce vă oferă siguranţă
şi dobânzi atractive la termen:

DOBÂNZI VARIABILE ŞI FIXE
DE PÂNĂ LA 2,90% PE AN
Depozitele constituite sunt GARANTATE de Fondul de Garantare a Depozitelor
din Sistemul Bancar până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pe deponent.

Suntem o bancă cu capital integral românesc,
cu o istorie de peste 160 de ani

Aveţi nevoie de finanţare rapidă?
Vă aşteptăm cu o gamă largă de produse de creditare pentru nevoi
personale şi investiţii: START - STANDARD - SENIOR - RUSTIC

Avantaje:
- Afli pe loc suma pe care o primeşti de la noi
- Nu este necesară justificarea modului
de utilizare a sumei primite
- Fără factură de utilităţi
- Rambursarea şi la alte termene decât lunar

- Aprobare rapidă
- Gamă largă de
venituri acceptate
- Puteţi opta pentru
dobândă fixă sau
variabilă

BULETIN
DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile
au favorizat apariţia şi dezvoltarea
dăunătorului/bolii: Viermele merelor,
molia pieliei, molii miniere, păduche
lânos, afide, rapăn tr. XVII, făinare tr.
XVIII, monilioza, boli de depozit, care
poate/pot cauza pierderi importante
la culturile de MAR.
Pentru prevenire și combatere, se
recomandă executarea tratamentului,
numai pe parcelele pe care s-au
realizat condiţii optime de
temperatură și precipitaţii.
Folosiţi unul din produsele sau
amestecurile de mai jos, după caz:
- Proteus 110 OD - 0,75 1/ha + Topsin
70 WDG - 1,05 kg/ha;
- Karate Zeon — 0,225 1/ha + Bellis 0,8 kg//ha;
- Reldan 22 EC - 2,2 1/ha + Dithane M45 - 3 kg/ha;
- Decis Mega 50 EW - 0,225 1/ha +
Merpan 80 WDG - 2,25 kg/ha;

DOBÂNZI ÎNCEPÂND DE LA
7,04% VARIABILĂ ŞI 7,40% FIXĂ

Tratamentul se va aplica în perioada:
17-21.08.2016. Dozele sunt raportate
la un volum de 1.500 l apă/ ha

Pentru mai multe informaţii vă aşteptăm la sediul nostru din Târgovişte,
str. Calea Câmpulung, nr. 7. Telefon: 0245.640.504, 0245.612.834

ATENTIE! Soiurile aflate în fenofaza de
pârgă – coacere nu se mai tratează.

Program de lucru cu publicul: LUNI-JOI 08:00-16:30 şi VINERI 08:00-16:00

Întocmit, ing. Șerban Victoria

Nouă echipă de fotbal în comuna Voineşti
Venim astăzi cu o veste bună pentru iubitorii celui
mai îndrăgit sport. În această vară, s-a înfiinat o nouă echipă
de fotbal, în comuna Voinești, ce se vrea a fi cea care va duce
mai departe tradiia fotbalului voineştean, a cărei piatră de
temelie a fost pusă, cu mult timp în urmă, de regretatul Nelu
Miriă și continuată mai târziu de actualul edil al comunei
Voinești, Sandu Gabriel Dănu.
Echipa se numește “Sportul Voinești 2016”, este
înscrisă în liga a VI-a a Campionatului Judeean de Fotbal și
este alcătuită în totalitate din sportivi ai comunei noastre.
Totul a fost posibil cu sprijinul domnului primar Sandu Gabriel,
al domnului Popa Decebal și al domnului Gălie Gabriel, oameni
care iubesc acest sport.
Obiectivul principal al iniiatorilor este atragerea cât
mai multor copii și tineri ai comunei noastre către sport și, în
mod special, către fotbal. Un alt obiectiv, în acest an, este
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promovarea în eșalonul V al Campionatului Judeean de
Fotbal.
Prima etapă a campionatului va avea loc pe 28 august
2016, pe stadionul din satul Voinești, unde, de altfel, se vor
juca toate partidele “de acasă” ale echipei “Sportul Voinești
2016”.
Pe această cale, anunţăm că ne dorim iubitorii
acestui sport să vină lângă echipă și să ne încurajeze, iar
împreună să ducem fotbalul voineştean acolo unde îi este
locul în judeul Dâmbovia.
În următoarea ediie a “Gazetei de Voinești”, vă vom
ine la curent cu desfășurarea campionatului judeţean de
fotbal (rezultate, clasamente etc.). Vă așteptăm cu drag la
meciurile de pe teren propriu!
Momel Marius – antrenor principal
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KORYO KARATE VOINEŞTI
Au reînceput antrenamentele!

După o vacană binemeritată (01 – 16 august), elevii clubului
de karate Koryo Voinești se
reîntorc la antrenamente. Urmează
o perioadă extrem de bogată în
evenimente sportive specifice
artelor mariale, spune d-nul Viorel
Marinoiu ,antrenorul CS Koryo, iar
pe agenda noastră figurează
participarea la cel puţin cinci
competiii, dintre care patru
interne și una externă, Cupa Elite
London, care se va desfășura în
perioada 21 – 24 octombrie la
Londra, în Marea Britanie.
Antrenamentele au reînceput
miercuri, 17 august 2016, de la ora
17:00, la Sala de Sport a Liceului
Agricol Voinești.
De remarcat că sportivii
voineșteni se pregătesc pentru
participarea la prima ediie a CUPEI
MĂRULUI VOINEȘTI – care va fi
organizată de către CS KORYO în
colaborare cu PRIMĂRIA VOINEȘTI
și FEDERA IA ROMÂNĂ DE KARATE,
în luna octombrie 2016, probabil în
prima decadă a acestei luni, având
în vedere că în a doua parte a lunii
lotul de performană al clubului va
face deplasarea în Anglia, la Cupa
Elite London.

“Având în vedere timpul
foarte scurt, vom pune accent pe
antrenamente fizice care să
grăbească intrarea în formă a
sportivilor, urmând apoi antrenamentele tehnico-tactice, care să ne
permită abordarea cu succes a
competiiilor viitoare.
Suntem siguri de reușită,
elevii intrând în vacană în urma
unui stagiu de trei zile, pe care l-am
efectuat la sediul clubului din
Dragomirești, urmat de un examen
de grad promovat de toi
participanii.
Suntem încrezători că
putem face performană, mai ales
că
suntem
susinui
de
administraia publică locală, de
domnul primar Sandu Gabriel și de
domnul viceprimar Popa Claudiu,
care au promis sprijin în
organizarea
Cupei
Mărului
Voinești, de asemeni punându-ne
la dispoziie o sală de sport
modernă, pentru antrenament”,
spune domnul Viorel Marinoiu.
Cei care doresc să practice
karate sunt aşteptaţi pentru
înscriere în fiecare luni și miercuri,
între orele 17:00 - 18:30, la Sala
de Sport a Liceului Agricol Voinești.

STARE CIVILĂ
22.07.2016 - 17.08.2016

NĂSCUŢI
1. Stănică EdwardGabriel
2. Duţă HoriaMario
3. Niţescu
Andrada-Elena

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Ciocea ConstantinCosmin şi Moldoveanu Petruţa
2. Nechita Florin şi Tănase Gianina
3. Cristea Gigel-Daniel şi Nedeloiu
Nicoleta-Cătălina
4. Pleşeru Gabriel-Laurenţiu şi
Vasile Florentina-Gabriela
5. Răducanu Adrian-Cosmin şi
Comănescu Elena-Fredi
6. Buştenea Ionuţ-Gabriel şi
Moisică Elena-Izabela
7. Bogaţi Ştefan-Adrian şi Militaru
Adnana

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Milea Maria
2. Bădăran Traian
3. Avram Ana
4. Gheboeanu Elena
5. Antonescu Niculae

CS Koryo - Campioni naţionali - Lot Voineşti



Dumnezeu să-i odihnească!
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GARDUL
V-am obișnuit să vă inem la curent, prin intermediul
„Gazetei de Voineşti”, cu noutăile ce apar la nivelul comunei
noastre, pentru că este dreptul fiecaruia dintre
dumneavoastră la informaie și transparenă.
Am să aduc în discuie de această dată un lucru pe
cât de banal, pe atât de complicat, din cauza faptului că
reprezintă o sursă a neplăcerilor, certurilor, a proceselor în
instană și, uneori, a violenei... Este vorba, da, chiar despre
banalul gard. Rolul lui este clar: acela de a delimita
proprietatea și de a proteja incinta de intruși. Ca paranteză,
pentru cei care nu știu, în ările civilizate gardurile lipsesc ori
se găsesc foarte rar. Dar, asta este o altă discuie...
După cum vă spuneam, deși gardul are anume rol,
uneori este transformat în unealtă sau armă. Da, ai citit
bine! Dacă stramoșii noștri își apărau pământurile cu armele
sau uneltele, dacă năvălitorii și cotropitorii câștigau pământ
prin luptă, mai nou, la noi, pământurile se acaparează
cu... gardul.
Și spun acest lucru fiindcă a devenit îngrijorător
numărul de garduri construite anapoda. Constatăm tot mai
des că nu se poate construi un gard nou fără a depăși cu
câiva centimetri, uneori chiar metri, limita ocupată de cel
vechi. Că este către vecin sau către drumul public, obligatoriu
trebuie să aducă un „câștig” cât de mic întreprinzătorului...
Dar „câștigul’’este numai în mintea lui bolnavă, că un om
sănătos nu se îmbogăește în acest fel. De „câștigat”, însă,
câștigă altceva: scandal cu vecinul și, obligatoriu,
„autorităile” la poartă...
Atunci când este deranjat vecinul, acesta reclamă la
Primărie și/sau Politie, dacă nu cumva își face singur dreptate
după posibilităi. Şi găsește el una din toate câte sunt! Când
gardul afectează domeniul public, imediat atrage atenia
cuiva și urmează, inevitabil, deplasarea la faţa locului a unei
comisii din cadrul Primăriei.
Acolo, ce să vezi! În prima fază, cel în cauză are deja
pregătit textul... El începe să recite, comisia se abine cu greu
să nu se închine... Versurile sună cam așa: ,,L-am făcut pe
unde a fost”. „Acum 50 de ani tăticu/mămica a fost obligat/ă
să cedeze, l-am făcut eu acum cum trebuia”. „Vecinul a ieșit
cu gardul în drum acum 15 ani, îl aliniez și eu după el”. „Lasă,
bre, că drumul a rămas destul de lat, nu încurcă gardul meu”.
Comisia rabdă, ascultă și, la un moment dat, întreabă: „Dar
stâlpul reelei de electricitate de ce l-ai împrejmuit și este
acum în curte? Răspunsul primit are efect de trăznet: „Așa
l-a pus Renelu, acum 20 de ani, că n–avea unde”... Liniște...
Semne clare că lumea a luat-o razna... și noi cu ea...
Trecând de la poveștile auzite la realitate, vă pot
spune că, numai în această vară, a trebuit să intervenim și să
demolăm peste zece garduri nou construite ilegal pe
domeniul public, lăsand în urmă moloz, nemulumiri,
înjurături și bani aruncai în vânt...
Pentru cei care nu știu și nu îneleg în ruptul capului
ce trebuie să respeci atunci când faci un gard, vin cu
lămuriri. În primul rând, trebuie respectată legalitatea, motiv
pentru care recomandăm consultarea specialiștilor din cadrul
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Primăriei. Și asta deoarece gardurile uşor demontabile, din
lemn, plasă de sârmă, sârmă ghimpată pe pari, bulumaci,
eavă, nu necesită aprobări, dar, în cazul celor cu borduri,
fundaii din beton, cu armătură sau ziduri, necesită
obligatoriu autorizaie de construire emisă de
Compartimentul Urbanism al Primăriei.
În al doilea rând, gardul trebuie să respecte limitele
proprietăii, să fie pe terenul celui care îl construiește,fără a
afecta în vreun fel proprietatea vecină. În cazurile fericite
(din ce în ce mai rare!) când gardul este construit în comun de
către vecini acesta poate fi poziionat la jumătatea hotarului.
De aceea, recomandăm consultarea vecinului cu privire la
intenia de a construi sau modifica gardul...
În cazul în care terenul este nou-achiziionat, trebuie
respectat
amplasamentul
conform
măsurătorilor
topografice, coordonatelor stereo și Planului de
Amplasament.
Pentru gardurile vechi, din pari de lemn,
recomandăm ca înlocuirea parilor deteriorai să se facă prin
baterea parilor noi în gropile rezultate din extragerea celor
vechi.
În ceea ce privește construirea gardurilor la faadă,
către domeniul public, recomandăm consultarea
reprezentanilor
Primăriei,
în
vederea
stabilirii
aplasamentului și a legalităii.
În decursul tipului, construirea de garduri pe
domeniul public a afectat unele străzi (și sunt multe!) încât va
deveni imposibilă modernizarea acestora la un moment dat.
Asfaltarea oricărui drum necesită o anumită lăime pentru
covor asfaltic, acostamente și șanturi, trebuind în același
timp să rămână și un spaiu pentru utilităi (reţea de
alimentare cu apă potabilă, gaze naturale, canalizare etc). În
acest caz, putei face singuri o evaluare a străzii pe care
locuii şi să observaţi în ce măsură poate fi modernizată și
cine este vinovatul în cazul în care nu se va putea...
De asemenea, sunt străzi pe care, la momentul de faă,
accesul cu mijloacele de intervenie (pompieri, ambulană,
mașină de salubrizare) se face cu dificultate sau este
imposibil.
Haidei să dăm cu toii, dovadă de responsabilitate și
corectitudine, fiindcă argumentele gen „Hai, dom’le, că am
ieșit doar oleacă cu gardul” nu încălzesc pe nimeni, ba
dimpotrivă! Iar aplicarea sanciunilor și demolarea
construciilor nu ne fac nouă, autorităilor, nici onoare, nici
plăcere...
Vă asigurăm în continuare de colaborare și sprijin
necondiionat, dar, totodată, vă promitem că, acolo unde
vom constata nedreptăi sau încălcarea legii, vom lua
măsurile impuse.
Închei dorindu-vă tuturor mult spor în campania
agricolă care se apropie, iar școlarilor mult succes în noul an
școlar, care va începe peste câteva zile!
Viceprimar,
Popa Claudiu

