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Asfaltăm încă 5 km de drumuri
comunale, în Voineşti şi Gemenea-Brătuleşti
Dragii mei,
Cursa pentru
modernizarea infrastructurii localităţii noastre
continuă. Vrem ca în
următorii ani să nu mai
rămână în Voineşti nici o
bucăţică de drum comunal
neasfaltat, să avem trotuare şi şanţuri amenajate.
Până la urmă, drumurile
reprezintă o carte de vizită
importantă pentru noi şi
un element principal în
procesul de dezvoltare
socio-economică.
Vineri, 21 august
2015, am depus la
Ministereul Dezvoltării
Regionale proiectul
“Modernizare prin
asfaltare drumuri de
interes local în satele
Gemenea-Brătuleşti şi
Voineşti”. Dorinţa noastră
este aceea de a asfalta
străzile Valea Mare,
Ţânculeşti şi Valea
Teodoreştilor din
Gemenea-Brătuleşti şi
străzile Păpuşeşti şi
Bazinului de apă din satul
Voineşti, ceea ce
înseamnă încă 5 kilometri
de drumuri modernizate,
cu şanţuri de pământ. De
asemenea, se vor asfalta
şi toate uliţele laterale pe

o lungime de 25 de metri.
Valoarea proiectului, finanţat pe Ordonanţa
28/2013, este de
2.900.000 de lei, fonduri
de la bugetul local şi din
partea Guvernului
României. Perioada de
implementare va fi de 30
de luni.
Vrem ca totul să
se desfăşoare ca la carte,
ca şi până acum, astfel că
suntem deja pregătiţi ca,
în momentul semnării
contractului de finanţare,
să publicăm în S.E.A.P.
caietul de sarcini privind
atribuirea contractului de
execuţie, respectând
cerinţele Ordonanţei 34.
Dacă graficul pe
care ni l-am propus nu va
fi împietat de nicio
problemă, sperăm ca, în
această toamnă, să
emitem ordinul de
începere a lucrărilor.
Putem spune că am reuşit,
în ultimii trei ani, să
asfaltăm circa 10 kilometri
de drumuri comunale,
fără cei 5 km cuprinşi în
proiectul despre care v-am
vorbit şi care urmează să
fie demarat în scurt timp.
În perioada 2016-2018,

vom moderniza şi restul
de aproximativ
8 kilometri de
drumuri comunale
care ne-au mai
rămas
nemodernizate.
Reuşind
să punem la
punct obiectivele de infrastructură drumuri, reţele
de apă şi de
canalizare,
putem spune,
cu mândrie, că
Voineştiul a
intrat în rândul
localităţilor
europene.
Prosperitatea,
bunăstarea noastră şi
apariţia unor
capacităţi de producţie
depind de aceste
elemente
indispensabile într-un
mediu modern, în ton
cu cerinţele Uniunii
Europene.
Cu deosebit respect,
Primarul
dumneavoastră
Dănuţ Gabriel
Sandu
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Bucurii duhovniceşti şi pământeşti
Iubiţi fraţi şi cititori ai
“Gazetei de Voineşti”,
Ne aflăm în luna august sau
luna Maicii Domnului, deoarece în
data de 15 am prăznuit cu toţii
Sfânta Adormire sau momentul în
care Sfânta Fecioară a plecat la
ceruri spre a ne fi nouă pururea
rugătoare şi mijlocitoare către Prea
Iubitul său Fiu.
Perioada pe care o
traversăm este una foarte bogată
din punct de vedere material,
pentru că toţi gospodarii încep să se
bucure de roadele muncii lor. După
două anotimpuri de muncă asiduă,
în pofida secetei, fiecare om
priveşte cu mulţumire la ceea ce
Dumnezeu i-a dat. Toţi suntem
într-o alergătură necontenită şi toţi
ne concentrăm asupra muncii
depuse până acum. Cu toate
acestea însă, să nu uităm de cel mai
important factor şi anume de
Dumnezeu, “Cel care dă, Cel care ia,
Cel care miluieşte şi pedepseşte”.

Mântuitorul a spus: “Daţi
Cezarului ce este al Cezarului şi lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
Dezamăgitor este însă faptul că, de
multe ori, punem Cezarul în faţa lui
Dumnezeu şi uităm cu desăvârşire
că este poate o zi de sărbătoare, că
este duminică sau că trecem prin
faţa Bisericii şi nici măcar o Sfântă
Cruce nu facem, fiind prea ocupaţi
cu alergătura. Dumnezeu
binecuvântează omul harnic,
dăruindu-i toate cele de trebuinţă,
dar şi omul harnic ar trebui să se
gândească la Cel ce îi oferă cele
trebuincioase spre a putea munci, în
special sănătatea.
Ne îndreptăm cu paşi grăbiţi
către toamnă şi nu putem să nu îi
menţionăm pe cei ce ne aduc cele
mai mari bucurii şi satisfacţii,
anume copiii noştri, care vor începe
şcoala. Anul trecut, atât Biserica,
dar şi noi, părinţii, am întâmpinat
dificultăţi în privinţa orei de religie
predate în şcoli. Satisfacţia cea mai
mare a fost unitatea dintre creştinii

ortodocşi, care, la unison, au
mărturisit pe Hristos atât în Biserică,
dar mai ales în şcoală şi astfel
problema a fost reparată fără
echivoc. Să sperăm că anul nou
şcolar nu va mai aduce iarăşi astfel
de situaţii fără motivaţie. Le urăm
copiilor nostril, din toată comuna
Voineşti , mult succes şi rezultate
foarte bune la învăţătură.
Am început articolul în
spiritul sfinţeniei şi tocmai de aceea
aşa şi vreau să îl închei. Să o rugăm
împreună pe Măicuţa Domnului şi
Măicuţa Noastră să ne dăruiască
pace şi sănătate şi să o mai rugăm
să păstreze armonia şi buna
înţelegere între oamenii din
frumoasa comună Voineşti şi de
asemenea să nu uităm că Maica
Domnului este supărată numai
pe aceia care nu cer de la Ea nimic.
Pr. Mihai Ionuţ Andrei
Parohia Lunca

IERTAREA
Noi tot vorbim ades de dragostea creştină,
Ne declarăm creştini convinşi doar în sondaje,
Dar osândim pe alţii fără milă,
Apoi ne-ascundem sângerarea sub bandaje...

Ne place de Cuvîntul Domnului să-L auzim
Ne vine însă greu să-L aplicăm în viaţă
Şi fără judecată ne-ar place să sfârşim,
Răspunsul la întrebări nu ni-l dorim „pe faţă”.

Tot judecăm pe alţii şi ne lăsăm pe noi
Cei drepţi, cinstiţi şi fără de păcate...
În tot ce se întâmplă alţii sunt de vină,
Noi suntem virtuoşii, câinii plini de răutate...

Măsura judecăţii e talerul iubirii
De asta vom răspunde cu toţii negreşit,
„Ochi pentru ochi” nu e reţeta fericirii,
Iubirea de vrăşmaşi te face ispăşit!

De sănătatea altora noi suntem grav bolnavi,
Îngrijoraţi şi trişti de bucuria lor,
Talanţii nu-i sporim, ba suntem chiar trîndavi,
Răul ni-l facem siguri, nu suntem iertători!

De vrei să fii iertat la fel ca orice om,
Că-n rugăciunea Lui, Domnească, asta-i ceri mereu,
Iertarea să nu cunoască ce-i acela somn,
Numai atunci omul din tine va fi ca Dumnezeu!

 Preot Didoacă-Dojană Vasile, Parohia Voineşti
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ANUNŢ IMPORTANT!
Referitor la depunerea cererilor
întocmite de fermieri prin care se anunţă
pagubele produse de secetă
În data de 18 august 2015, secretarul Comisiei
de Agricultură din Senat, într-o conferinţă de presă, a
făcut apel la fermierii din întreaga ţară să informeze
primăriile în legătură cu pagubele cauzate de secetă,
pentru a fi despăgubiţi . Acesta a afirmat ca
“procedurile de despăgubire pentru pagubele cauzate
de secetă pornesc cu cererea fermierului, care se
depune la primăria pe raza căreia îşi are domiciliul.
Niciun leu nu va fi plătit fără ca fermierul să-şi
anunţe pagubele la nivelul acestei comisii locale, care
se formează prin grija primarului şi care face prima
evaluare a pagubelor, urmând ca un comitet judeţean
să verifice la nivelul fiecărei comune şi să centralizeze
pagubele judeţene“.
Astfel, fermierii care au înregistrat pierderi din
cauza secetei la culturile însămânţate în primavară vor fi
despăgubiţi. Condiţia este să fie încheiate evaluările
făcute de comisiile constituite pe lângă prefecturi.
În concret, fermierii mici care au avut pierderi
mai mari de 30% din suprafaţa cultivată vor primi un
ajutor sub forma unei scheme de minimis. În ceea ce
priveşte despăgubirile pentru fermierii mari, ministrul
Daniel Constantin a precizat că trebuie notificată mai
întâi Comisia Europeană .

În judeţul nostru, sunt localităţi în care culturile
au fost afectate în proporţii de peste 30 %, dar în
comuna Voineşti, unde predominante sunt plantaţiile
de pomi fructiferi, nu sunt afectate aceste suprafeţe
decât într-o proporţie de maxim 10 % (fructe stafidite,
pomi defoliaţi ).
Prin calamitate nu se înţelege o producţie
scăzută de fructe, cauzată din neaplicarea tratamentelor
fito-sanitare.
Având în vedere cele de mai sus, cererile privind
acordarea ajutorului de minimis formulate de cetăţeni
ai comunei, în zilele de 18 august 2015 şi în continuare,
pe motiv de secetă, nu îndeplinesc condiţiile acordării
acestuia.
În cazul în care culturile pomicole vor fi afectate
în proporţie de peste 30% din suprafaţă de alte
fenomene hidrometeorologice, fermierii se pot adresa
cu cereri pentru constatarea daunelor produse, în 24 de
ore de la producerea evenimentului.
Secretar,
jr. Popescu Otilia

DE VÂNZARE CĂMIN DE CASĂ
 CĂMIN de casă la nr. 120 MANGA,
pe stânga DJ 712A spre Pietrari,
vecin cu Titi Năbârjoiu: suprafaţă de
2.505 mp, din care 552 mp intravilan (grădină de zarzavat, rezervat
pentru curţi, construcţii), nr.
cadastral 1616-1 şi 1953 mp extravilan (pomi, lac semiamenajat) nr.
cadastral 1616-2. Preţ estimat 8
euro pe mp, adică aproximativ

20.000 euro, uşor negociabil. Pentru
rude de sânge - 5 euro mp, adică
aproximativ 12.500 euro.
Deschidere la stradă = 20 m.
 CĂMIN de casă la nr.120 MANGA,
pe dreapta DJ 712A spre Pietrari,
suprafaţă 2.806 mp, din care 1.262
mp intravilan (S1 = 484 mp
construcţii, nr. cadastral 1611-1, şi
S2 = 878 mp nr. cadastral 1611-2) şi

1.544 mp extravilan (S3 = 669 mp
deal, nr cadastral 1612-1 şi S4 = 875
mp pădure, nr. cadastral 1612-2).
Preţ estimat 10,5 euro pe mp (inclusiv construcţii neîntreţinute, fântână, fosă septică, curent electric),
adică 29.463 euro, uşor negociabil.
Pentru rude de sânge - 7,5 euro mp,
adică aproximativ 21.000 euro.
Deschidere la stradă = 18,91 m.

Persoană de contact: NĂBÂRJOIU Neculae, Bucureşti, Str. Managua nr. 12,
Sector 1. Telefon: 0723.339.981, 0745.043.207, e-mail: nnabarjoiu@yahoo.com
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Cea mai diversificată
gamă de rechizite şcolare
la cele mai mici preţuri

CAIETE DE LA 0,90 LEI
GHIOZDANE DE LA 28.50 LEI
STILOURI DE LA 3,50 LEI
PIXURI DE LA 0,50 LEI
ACUARELE DE LA 4,00 LEI
CARIOCI DE LA 2,50 LEI
CREIOANE COLORATE DE LA 5,20 LEI
DE ASEMENEA, VA PUNEM LA DISPOZITIE
MANUALE SCOLARE SI AUXILIARE

XEROX – PRINTARE – TIPIZATE – ROLE DE CASA

NE GASITI ÎN VOINESTI
la parterul blocului 1
vizavi de unitatea de Pompieri

Vă aşteptăm cu drag!
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NE VOM TREZI VREODATĂ?
Acum 70 de ani, a avut loc cea mai mare CRIMĂ ÎMPOTRIVA UMANITĂII. În fatidicele zile de
6 și respectiv 9 august 1945, orașele Hiroshima și Nagasaki au fost rase de pe faa Pământului prin
bombardamente nucleare. Nu politizez, vinovaii trebuie să fii dat socoteală undeva la o judecată mai
presus decât cea umană.
Din păcate, după cum se vede, oamenii nu au învăat nimic. După acea tragedie, ar fi trebuit
distruse toate armele de pe Pământ până la ultima, cuvântul război ar fi trebuit scos din toate
dicionarele lumii, singura luptă ce trebuia dusă să fii fost eradicarea foametei, găsirea leacurilor
pentru boli și instruirea corespunzătoare a tuturor copiilor lumii, iar singură religie PACEA ȘI IUBIREA
DE OAMENI.
Imaginai-vă unde ar fi fost omenirea dacă, în acești 670 de ani, toi banii, resursele umane
și materiale folosite pentru înarmare s-ar fi fost folosit pentru educaie, medicină, cultură, protejarea
naturii…
Cu sufletul îndurerat și cu un sentiment de vină că fac parte din specia atât de non-umană
uneori, am scris câteva versuri în memoria acelor victime a căror singură vină a fost că s-au născut:

DE CE, MĂMICO?
De ce, mămico, plouă azi cu foc
Și soarele de-odată s-a ascuns?
De ce la pieptul tău drag mă sufoc?
Ce crunt bluestem, mămico, ne-a ajuns?

De ce, mămico, tata e tăcut
Și când îl strig deloc nu îmi răspunde?
De ce?, că rele azi nu am făcut
Hai tată drag și nu te mai ascunde!

De ce, mămico, e noapte-n plină zi?
De ce așa de tare arde-n noapte?
De ce eu din coșmar nu mă mai pot trezi
Și-aud doar vaiete în loc de șoapte?

De ce, mămico, frăiorii-mi râd
Cu dinii goi?, e-un râs ce mă-înfioară!
Chipul lor drag e-acum atât de hâd...
De ce nu mișcă mica surioară?

De ce, mămico, păsările tac?
De ce e iarba toată-așa de arsă
Iar frunză nu mai este-n vreun copac
Și-s negri, fumegânzi , cu seva stoarsă?

De ce, mămico, nu mai simt zvâcnind
Burtica ce îmi promitea un frăior?
De ce n-apare iară soarele zâmbind?
De ce-i de-odată toată firea-un nor?

De ce, mămico, de-odată nu sunt flori
Și cât cuprinzi răsar doar flori de foc?
De ce în trupu-întreg mă trec fiori
Și simt că pătimirea mi-e noroc?

De ce, mămico, nu mă mai auzi?
De ce i-ai dat cu-îngrozitor parfum?
Și ochii tăi de sânge sunt acuma uzi
De ce mătasea părului i-e scrum?

De ce, mămico, nu avem nici ușă?
De ce ferestrele sunt toate sparte?
De ce din cer ne plouă acuma cu cenușă
Și-n jur e-așa de mult miros de moarte?

De ce, mămico, încep să simt că nu mai simt?
De ce încep să văd că nu mai văd?
De ce să nu , rost n-am să mă mai mint
Ce bine e că mor, că scap de-acest prăpăd...

De ce, mămico, văd cu ochii-închiși?
Ce s-a-ntâmplat cu-a mele pleoape?
De ce în jur cât văd toi oamenii-s uciși?
Cine pe cine-acum să mai îngroape?

 Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)
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POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ:

Au fost prinşi hoţii care au dat atacul
în gospodăriile din Gemenea-Onceşti
În materialul anterior, vă relatam faptul că politiştii
din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Voineşti depun eforturi
pentru identificarea persoanelor care, în noaptea de
03/04.07.2015, au intrat în cinci gospodării situate în satul
Gemenea-Onceşti şi au sustras bunuri din anexele lăsate
neasigurate.
La acea dată, îmi exprimam dorinţa ca, în
perioada imediat următoare, să reuşim identificarea
autorilor şi să luăm măsuri preventive faţă de aceştia.
Iată că, în data de 05.08.2015, au fost identificaţi autorii
acestor furturi ca fiind numiţii G.V. din comuna Gura
Ocniţei şi M.P.L, C.D.M, P.I.G., toţi din Târgovişte, care au
fost retinuţi şi arestaţi .
În urma cercetărilor, a reieşit faptul că aceştia,

fără a avea sprijinul vreunei persoane din localitatea
noastră, aşa cum s-a crezut iniţial, au intrat în curţile
oamenilor şi acolo unde au găsit descuiat sau un sistem a
asigurare rudimentar, au pătruns în anexe şi au sustras
diverse bunuri. Din acest motiv, insist să vă luaţi măsurile
ce se impun pentru a nu fi victimele unor astfel de indivizi.
În continuare, vă recomand să cunoaşteţi
persoanele pe care le aveţi la muncă şi să aveţi grijă cum
circulaţi pe drumurile publice în perioada
recoltatului. Vă doresc să aveţi o toamnă bogată!
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie UŢA NICOLAE GABRIEL

“ACCIDENTUL”
- METODĂ DE ACŢIUNE A ESCROCILOR Diferite persoane,
recomandându-se sub falsa calitate
de avocat, procuror, poliţist sau
medic, solicită telefonic unor
persoane, sume mari de bani, atât în
valută cât şi lei, sub pretextul că rude
apropiate (fiul, fiica), întrucât au
provocat accidente de circulaţie şi
sunt reţinute de organele de poliţie,
au nevoie de aceste sume, pentru
acoperirea pagubelor produse cu
ocazia accidentului de circulaţie sau
pentru intervenţia medicală de
urgenţă, la care urmează a fi supuse
victimele pretinsului accident.
Reuşita activităţii infracţionale la
acest gen de infracţiuni se datorează
faptului că autorii cunosc elemente
personale ale posibilelor victime
(apelative utilizate de membrii
familiei, profesia/ocupaţia etc.),
astfel încât autorii câştigă încrederea
victimei şi o conving pe aceasta, că
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cele relatate sunt reale.
Recomandările poliţiştilor:
- Manifestaţi prudenţă în cazul în
care sunteţi contactaţi telefonic şi nu
daţi curs solicitării de a trimite bani
persoanelor necunoscute, în ciuda
impulsului imediat cauzat de reacţia
emoţională.
- Verificaţi dacă ruda în cauză a fost
implicată într-un eveniment rutier;
- Cereţi date despre unitatea
medicală, de poliţie sau parchet
unde s-ar afla aceasta şi sunaţi
pentru confirmare sau apelaţi chiar
persoana respectivă pe numărul
cunoscut de dumneavoastră. În astfel
de situaţii, reprezentanţii Poliţiei sau
Parchetului nu reţin telefoanele
mobile.
- Dacă sunteţi contactat de un
„binevoitor”, care vă apelează în

numele unei rude apropiate, şi totuşi
nu aţi putut verifica veridicitatea
informaţiilor, solicitaţi-i acestuia o
întâlnire directă şi anunţaţi poliţia la
numărul de urgenţă 112 pentru a vă
acorda sprijin, nu mergeţi la aceste
întâlniri decât însoţiţi de
reprezentanţii poliţiei.
- Fiţi atenţi la persoanele cu care
intraţi în contact, pe stradă, în jurul
blocului, aparent întâmplător. Este
posibil ca acestea să vă urmarească,
să încerce să se împrietenească cu
dumneavoastră şi să afle detalii
despre familie sau vecini.
- Nu furnizaţi date confidenţiale prin
telefon, dacă apelul provine de la un
număr ascuns sau pe care
dumneavostră nu îl cunoaşteţi.
- Nu trimiteţi copii de pe cartea de
identitate sau de pe cardul de credit
prin email sau fax persoanelor
necunoscute.
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BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariţa şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: Viermele merelor,
molia pieliţei, molii miniere, păduche lânos, afide, rapăn tr.
XIV, făinare tr. V, monilioză, boli de depozit, care poate/pot
cauza pierderi importante la culturile de MĂR.
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat condiţii optime de temperatură şi precipitaţii
Folosiţi unul din amestecurile de mai jos, după caz:
-Pyrinex Quick – 1,5 l/ha + Topsin 70 WDG – 1,05 kg/ha;

-Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Bellis – 0,8 kg//ha;
-Proteus 110 OD – 0,75 l/ha + Topsin 500 SC – 2,1 l/ha;
-Decis Mega 50 EW – 0,225 l/ha + Rovral 500 SC – 1,5 l/ha;
-Reldan 22 EC – 2,2 l/ha + Dithane Neotec – 3 kg/ha;
-Nurelle D 50/500 EC – 1,125 l/ha + Merpan 80 WDG – 2,25
kg/ha;
NU SE VOR TRATA SOIURILE AFLATE ÎN FENOFAZA
DE PÂRGĂ – COACERE

ATENŢIE! Fermierii sunt obligaţi să deţină registrul de evidenţă al tratamentelor
întocmit după modelul de mai jos!

Paginile registrului vor fi numerotate, iar pe spatele ultimei pagini se mentionează câte pagini conţine registrul, se
semnează şi se stampilează după caz. Utilizatorii profesionişti trebuie să păstreze documentele contabile privind p.p.p.
o perioadă de minim 3 ani.
Întocmit, ing. Şerban Victoria

STARE CIVILĂ: 21.07 - 21.08.2015
NĂSCUŢI
1. Petre MihaelaRoxana
2. Miriţă BogdanGabriel
3. Bobleacă AndreiCrăciun
4. Roman AntoniaŞtefania

CĂSĂTORII
1. Fulger Florin şi
Diaconu Andrada-Izabela
2. Bucura Marian şi Pojală DianaCostinela
3. Caibăr Constantin-Vicenţiu şi
Călinescu Maria-Cosmina
4. Belbe Alexandru-Georgian şi
Pavelescu Anişoara-Elena
5. Mihălcescu Constantin-Dorinel şi
Bularga Tatiana

DECESE
1. Matei Smaranda
2. Popescu Ştefan
3. Tătăranu Constantin
4. Tache Viorica
5. Cotoronţu Nicolaie



Dumnezeu să-i odihnească!

Le dorim viaţă lungă şi fericită!
Le dorim „Casă de piatră“!
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Una, alta…
După o vară toridă, cu temperaturi de
cuptor, ploaia mult aşteptată a adus liniştea…
Rămâne de văzut cu prosperitatea şi bunăstarea.
În doar câteva zile, gradele din termometru s-au
rărit, iar toată lumea a răsuflat uşurată. Să
sperăm că, în zilele rămase până la recoltat, vom
scăpa total de “calamităţi”, pentru a ne putea
bucura de rodul muncii noastre depuse până
acum, fiecare după posibilităţi.
Este adevărat că a fost un an agricol
dificil, dar, adunând roadele, vom constata încă o
dată că trăim într-o zonă binecuvântată de
Dumnezeu, iar, văzând ce se întîmplă în ţară şi în
lume, chiar ar trebui să fim puţin recunoscători.
În rest, toate bune...
În numerele trecute ale “Gazetei de Voineşti”, am pus
accent pe finalizarea unui obiectiv de maximă
importanţă pentru comunitatea noastră, şi anume
“Sistemul centralizat de canalizare şi staţie de epurare”.
Au fost prezentate, în cel mai mic detaliu, caracteristicile şi parametrii de funcţionare. Am omis totuşi ceva:
instrucţiunile de folosire! Şi nu trebuie să pară acest
lucru nici aroganţă, nici jignire sau răutate la adresa
cuiva.
În momentul punerii în funcţiune, am avut surpriza,
neplăcută, ca, după doar câteva minute de funcţionare,
pompele să se oprească şi întreaga staţie de epurare să
intre în avarie. Se aprindeau becurile tabloului de
comandă mai ceva ca în pomul de Crăciun. Motivul, vă
pot spune, a fost unul neaşteptat. Apele ajunse în
bazinul colector conţineau obiecte care numai de
epurat nu erau bune: îmbrăcăminte, saci din plastic
şi hărtie, pet-uri, animale moarte, resturi vegetale etc.
A fost nevoie de munca a patru echipe (zece oameni),
care au intervenit timp de 12 ore neîntrerupt, cu
pompe şi o autospecială, pentru curăţirea bazinelor şi
repunerea în funcţiune a staţiei de epurare.
Considerăm că orice nou obiectiv dat în folosinţă în
comuna noastră devine bun comun, de care trebuie să
beneficiem fiecare în parte, dar, în acelaşi timp , trebuie
să ne îngrijim ca şi cum ar fi un bun personal. Şi acest
lucru este valabil pentru toate investiţiile în egală
măsură (şcoli, biserici, cămine culturale, drumuri etc.).
Referitor la utilizarea sistemului de canalizare, venim cu
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următoarele recomandări:
- branşamentele individuale să fie executate corespunzător, cu ţevi cu diametre cuprinse între 100 şi 120 mm;
- conectarea ţevilor la căminele de captare ale sistemului să se facă etanş, prin chituirea spărturii rezultate în
plus;
- să se realizeze igienizarea căminului de captare prin
înlăturarea resturilor de beton rezultate în urma
spărturilor pentru branşare;
- sistemul de canalizare să fie utilizat corespunzator,
fără a se introduce în acesta obiecte sau materiale care
nu pot fi epurate: materiale textile, materiale vegetale,
ambalaje de plastic sau carton, pet-uri, metal, cadavre
de animale, reziduuri toxice, produse petroliere etc.;
- vidanjarea foselor neracordate la sistemul de
canalizare se va face de către firme autorizate, iar
descărcarea vidanjelor în căminele de captare se va
face cu respectarea celor menţionate anterior;
- orice avarie sau orice defecţiune constatată va fi
raportă la sediul primăriei pentru intervenţii prompte şi
funcţionare în bune condiţii a acestui sistem;
Ne dorim în continuare o bună colaborare cu
dumneavoastră pentru asigurarea unui nivel de trai
occidental la nivelul localităţii noastre.
Închei prin a vă dori tuturor mult spor în treburile
gospodăreşti, iar elevilor care în câteva zile vor începe
un nou an şcolar mult succes!
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

