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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna octombrie 2018
Dragii mei,
S-a sfârşit şi a doua lună de toamnă a Anului
Centenar. O toamnă foarte bogată, cu roade din belşug
şi cu o vreme frumoasă pentru culegerea fructelor din
livezi. Producţia este foarte bună, atât din punct de
vedere cantitativ, cât şi calitativ. Să sperăm că şi
desfacerea va fi pe măsura muncii depuse...
Noi, la Primărie și în ședinele Consiliului Local,
ne desfășurăm activitatea în ritm susţinut, fiindcă dorim
să finalizăm cât mai multe dintre proiectele aflate în
curs de implementare.
CE AM FĂCUT:
- Au fost finalizate lucrările pentru realizarea şanţurilor
betonate pe strada Gheorghe Moruju (tronsonul DN
72A - Neluţ Cazan), continuăm pe strada Aldescu
(tronsonul Neluţ Cazan - Str. Poştei). Sperăm ca, în luna
noiembrie, dacă timpul ne este favorabil, să putem
finaliza şi acest tronson. Se lucrează cu atenţie maximă
datorită utilităţilor din zonă (apă, gaze, canal), iar
rezultatele sunt de cea mai bună calitate.
- În data de 26.10.2018, au fost recepţionate lucrările la
proiectul intitulat “Centru de zi pentru copii în satul
Gemenea-Brătuleşti”. Au participat la recepţie
personalităţi importante ale judeţului şi de la nivel
naţional şi am primit felicitările cuvenite. Este primul
centru de zi de acest tip realizat la nivel naţional. Din
a doua parte a lunii noiembrie, copiii vor beneficia de
serviciile acestui centru.
- Cât priveşte Centrul pentru persoane vârstnice din
satul Manga, suntem pe finalul procedurii de achiziţie
lucrări. În luna noiembrie vom declara firma
câştigătoare şi vom emite ordinul de începere a
lucrărilor. Acolo se va lucra şi pe timp de iarnă, dat fiind
faptul că sunt foarte multe lucrări de executat în
interiorul clădirii.
- La casa mortuară din satul Voineşti s-a turnat placa
şi se lucrează la acoperiş, urmând să se intre în linie
dreaptă odată cu lucrările de tencuieli interioare şi
exterioare.
- Nu am demarat proiectul intitulat ,,Reparaţii, tencuieli

exterioare şi vopsitorie biserică şi clopotniţă din satul
Mânjina” din cauza faptului că parohia nu a primit
“binecuvântare” din partea Arhiepiscopiei Târgovişte pe
motiv că nu poate face dovada cofinanţării de 20%
conform contractului de asociere încheiat între Consiliul
Local şi Parohia Mânjina. În consecinţă, vom demara
lucrările la gardul împrejmuitor al cimitirului din satul
Voineşti.
- Pentru a nu ştiu câta oară, am efectuat o reparaţie
capitală la parcul de joacă din satul Izvoarele. Periodic,
acolo sunt tineri rău intenţionaţi, distrugători de fiare,
distrugători de garduri, distrugători de elemente de
joacă, distrugători de orice. De ce? Fiindcă le lipsesc cei
şapte ani de acasă. Promit că, în momentul în care
aceştia vor fi indentificaţi, vor suporta consecinţele
legilor în vigoare.
- Tot în zona parcului de joacă din satul Izvoarele, cu
salariaţii Primăriei şi beneficiarii de ajutor social, am
doborât cele 10 plute aplecate, care prezentau un
pericol iminent de prăbuşire. Materialul lemnos rezultat
a fost inventariat şi va fi valorificat la un preţ stabilit în
Consiliul Local.
În încheiere, nu pot să ascund dezamăgirea
pentru faptul că referendumul desfăşurat în zilele de
6 şi 7 octombrie, privind definirea familiei tradiţionale,
nu a fost validat. Acum, cu toţii v-aţi dat seama că nu a
fost un referendum pentru Liviu Dragnea, că nu a fost
referendum pentru PSD, că nu a fost referendum
pentru penali. A fost referendum pentru copiii noştri,
a fost pentru familia normală, pentru sănătatea şi
demnitatea poporului român. La nivelul comunei
noastre, pe secţii de votare, prezenţa a fost
următoarea: Onceşti - 37,36 %; Gemenea Brătuleşti 21,16 %; Voineşti - 38,74 %; Suduleni - 24,37 %;
Manga - 35,73 %.
Vă doresc tuturor sănătate din plin şi numai
bine!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Sandu Gabriel Dănuţ
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Sfaturi împotriva răcelii
În cazul în care răceala a pus deja stăpânire
pe dumneavoastă, următoarele sfaturi vă pot scăpa cât
mai repede de enervantele simptome:
- Hidratai-vă suficient pentru a scăpa de expectoraie
- Folosii plante medicinale cu proprietăi
expectorante, antiinflamatoare și antiseptice, care
ameliorează simptomele de răceală și vă hidratează
atunci când sunt administrate sub formă de ceai. Cele
mai utilizate plante în tratarea răcelii sunt: salvia, socul,
teiul, cimbrișorul și pătlagina.
- Hrănii-vă corect atunci când suntei răcii!
Deoarece digestia este un mare consumator de energie,
atunci când suntem bolnavi, pofta de mâncare scade.
Se recomandă alimentaie ușoară, bazată în special
pe supe, ceaiuri, fructe și legume proaspete.
- Asigurai-vă aportul optim de zinc și vitamina C. Zincul
nu doar că pregătește sistemul imunitar împotriva
unei eventuale răceli, dar reduce intensitatea
simptomelor atunci când răceala este deja instalată și
reduce durata totală a răcelii. Zincul acionează sinergic
cu vitamina C, de aceea, se recomandă frecvent
asocierea lor. Vitamina C stimulează capacitatea de
apărare a organismului împotriva infeciilor, combate
oboseala și reduce convalescenta. Surse naturale de
vitamina C sunt: fructele și legumele consumate în stare
crudă, fructele de pădure (în special măceșele și
cătina).
- Evitai aerul uscat din locuine. Cu cât mucoasele sunt
mai uscate, cu atât virușii pot pătrunde mai ușor în
organism. Asezai câte un bol cu apă pe calorifere și
câteva picături de ulei eteric. Aerisii încăperile de
câteva ori pe zi pentru a reîmprospăta aerul.
- Evitai situaiile stresante, lăsai organismul să
folosească energia în combaterea virușilor.
- Odihnii-vă suficient! Pentru a permite organismului
să se refacă și să lupte eficient cu virusurile, evitaţi
munca în exces și suprasolicitarea.
De ce răcesc mai des copiii?
Sistemul imunitar al copiilor, bariera împotriva
infeciilor, nu este dezvoltat în totalitate, aspect care
influenează rezistena la infecii. De asemenea, copiii
nu-și acoperă gura și nasul atunci când tușesc, ceea ce
cauzează răspândirea germenilor cu o mai mare
ușurină. Șansele de îmbolnăvire cresc odată cu

expunerea copiilor la grupuri, precum grădinia sau
creșa.
Ce trebuie să ştiţi?
Urmatoarele sfaturi vă pot fi de folos când vă îngrijii
de copii sau bebeluși gripai:
- Nu-i administrai copilului aspirină pentru că i-ar putea
declanșa o boală rară dar gravă numită sindromul lui
Reye.
- Pentru copiii cu vârsta sub 2 ani sunt contraindicate
spray-urile nazale decongestionante cu substane
simpatomimetice. Folosii spray nazal cu apă de mare,
aspiratorul nazal pentru a curăa mucusul și un
umidificator pentru a ușura respiraia.
- Medicamentele pentru răceală și gripă nu trebuie
administrate copiilor fără o prescritie medicală.
Care sunt semnalele de alarmă?
Îngrijiri medicale urgente sunt necesare dacă remarcai
următoarele simptome la copilul dumneavoastră:
- Respiră foarte repede sau are probleme de respiraie;
- Nu bea suficiente lichide;
- Vomită des;
- Este iritabil și refuză să fie luat în brae;
- Prezintă simptome similare cu răceala, care se
ameliorează, dar apoi recidivează cu febră și accese de
tuse.
- La sugari, fii ateni la semnele de mai sus, dar și la:
incapacitatea de a mânca, probleme de respiraie, lipsa
lacrimilor atunci când plânge sau diminuarea necesităii
schimbării scutecului.
Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu

SC CHIŢULESCU PROD SRL angajează urgent tractorist pentru distileria
din satul Gemenea-Onceşti. Se oferă condiţii avantajoase. Se cere seriozitate.
Cei interesaţi se pot adresa la numărul de telefon 0722.247.437.
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Organizăm şcoală de programare pentru copii între 6-16 ani.
Adresa: str. Profesor Nicolae Radian, nr. 3A, et. 5, cam. 54, Târgoviște.
Persoană de contact: Matei Elena Bianca.

România în genunchi sau România
în picioare?
Dragii mei, am avut parte luna aceasta de cea
mai succintă şi obiectivă manifestare a dorinţei
populare din ultimii 20 de ani. Referendumul pentru
familia tradiţională, formată dintre un bărbat şi o
femeie dimpreună cu copii lor, ne-a scos la secţiile de
votare în zilele de 6 şi 7 octombrie. După cum bine am
văzut fiecare dintre noi, această formă democratică
de exprimare a voinţei poporului - suveranul de
necontestat al ţării sale - nu a primit decât 21 de
procente din voturi.

De când existăm pe acest pământ, Dumnezeu
Atotfăcătorul a binecuvântat unirea dintre un bărbat
şi o femeie spunând: „Ar fi bine să-i facem omului
ajutor potrivit pentru el, iar aceasta se va numi femeie
(EVA)“, care înseamnă mamă şi născătoare de prunci.
De asemenea, de la Adam şi Eva neamul omenesc a
procreat, căci tot Dumnezeu a spus: „Creşteţi şi vă
înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi„. După
căderea în păcat însă, oamenii au fost izgnoniţi de către
Creatorul lor afară din graţia din care se aflau până
atunci, păcatul comis, şi anume neascultarea sau
nesupunerea la voinţa lui Dumnezeu, a dus multe
veacuri mai târziu la apariţia altor păcate grave şi chiar
pedepsite cu moartea, căci Dumnezeu lucrează dar şi
diavolul la fel.
Astfel ajungem la Potopul lui Noe, tot o
pedeapsă pentru necredinţă şi nechibzuinţă, apoi la
Sodoma şi Gomora, ori aici cam suntem şi noi în clipa
de faţă. După care, în istoria de mii de ani a
creştinismului, s-au mai întâmplat astfel de lucruri; să
ne amintim de oraşul Pompei din Roma antică acoperit

cu lava vulcanică tot din pricina sodomiei şi a
adulterului exacerbat.
Iubiţi fraţi, ceea ce am trăit în aceste zile din
urmă, să nu-L facă pe Dumnezeu Să-şi abată mânia
asupra noastră, căci după cum am arătat mai sus a
făcut-o şi cu alte popoare înainte.
Biserica Ortodoxă Română, prin slujitorii ei
şi prin oamenii de bună credinţă, şi-arătat încă o dată
forţa şi menirea în organizarea şi respectarea bunului
mers al societăţii noastre, prin promovarea acestui
Referendum pentru familie, şi nu cred încă - după cum
spun unii - că l-am răstignit pe Hristos din nou (dar nu
mai e mult).
Vrednicul de pomenire IPS Bartolomeu Anania
spunea, acum câţiva ani, foarte elegant: „Noi suntem
europeni prin geografie, prin istorie şi prin credinţă
şi vrem să fim în Europa, nu în Sodoma„.
Poate, am pierdut o luptă inegală, dar nu
războiul, deoarece Dumnezeu lucrează prin oameni
şi tocmai ce am primit o veste bună din partea
Tribunalului Curţii Supreme de la Strasbourg care, în
unanimitate, a aprobat verdictul conform căruia:
„căsătoria homosexuală nu este consfinţită decât de
statul ţării respective“, ori la noi în ţară mai marii şi
aleşii noştri în Parlamentul României nu vor să aprobe
demersul unei minorităţi (USR, LGBT).
La votul din 6 şi 7 octombrie, peste 4 milioane
de români ortodocşi au votat în favoarea familiei
tradiţionale, cu toate ca întrebarea adresată fiecăruia a
fost destul de ambiguă, ceea ce mă face să cred că
Biserica lui Hristos este vie şi va dăinui şi peste veacuri
de acum încolo, cu toate că se încearcă denigrarea sau
chiar eliminarea ei din spaţiul public, prin diverse
mijloace nu tocmai ortodoxe.
După cum am precizat mai sus, războiul este
departe de a fi terminat, iar eu, personal, cred că nici
măcar nu a început. Iisus Hristos este singurul Biruitor
şi Cel Ce ne binecuvântează şi ne sfinţeşte pe noi toţi în
totală opoziţie de cei ce-L hulesc pe El.
Preot Mihai Ionuţ Andrei
Parohia Lunca
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Lectura şi abilităţile de viaţă
Una dintre disciplinele opionale care se
studiază în ciclul gimnazial este Lectura ca abilitate de
viaă, care își propune cultivarea unor valori și atitudini
precum interesul pentru lectură, dezvoltarea gândirii
critice, valorizarea creativităii, acceptarea diversităii,
a dialogului și a comunicării interculturale. Ce abilităi
de viaă pot dobândi copiii noștri prin lectură?
Nenumărate! Iată doar câteva exemple: abilităi de
comunicare, abilităi sociale, abilităi de învăare,
abilităi de autocunoaștere, precum și abilităi practice.
Este important de spus că aceste abilităi se formează
în timp și nu prin citirea postărilor de pe reelele de
socializare, ci prin citirea în mod constant și cu plăcere
a cărilor preferate.
Trebuie să remarc faptul că sunt copii care
citesc cu plăcere, fluent și corect, și îneleg cu mare
ușurină un text, dar, din nefericire, mai există și copii
care nu citesc deloc cu plăcere. Contrar așteptărilor,
observ că există și părini care privesc lectura cu
reticenă, ca pe o altă corvoadă abătută asupra copiilor
și nu-i încurajează să citească, considerând că e
pierdere de vreme. Dar sunt și părini care își
orientează copiii spre lectură, care investesc în cări și
oferă exemplul personal copiilor, citind cu ei. Cinste lor!
În urma confruntării cu aceste atitudini diferite
faă de lectură, m-am gândit să vin încă o data cu
câteva argumente care să îi convingă pe toi părinii să
ne susină pe noi, profesorii, în demersul nostru de a
cultiva copiilor plăcerea de a citi în mod constant, nu
neapărat pentru școală, ci pentru ei, pentru suflet,
pentru viaă. Iată ce câștigă în timp copiii care își fac
obiceiul de a citi în fiecare zi și care descoperă plăcerea
lecturii.
În primul rând, copiii care citesc au o capacitate
mai ridicată de concentrare a ateniei, pentru că lectura
presupune meninerea ateniei asupra cării pentru o
perioadă destul de îndelungată și este bine știut faptul
că atenia poate fi îmbunătăită prin exerciiu. Astfel,
lectura îi ajută pe copii să își concentreze atenia și în
alte situaii, de exemplu atunci când rezolvă o problemă
la matematică sau când ascultă explicaiile date de un
profesor la o oră de curs.
În al doilea rând, copiii care citesc mult și în
mod constant îneleg mai repede un text, au o
acuratee mai ridicată a gramaticii. Cările îi expun pe
copii la mult mai multe cuvinte decât programele de la
televizor. Pe lângă faptul că își îmbogăesc vocabularul
citind, copiii își formează și o cultură generală solidă,
care poate duce la creșterea interesului pentru învăare.
Doar știm toi adevărul pe care îl exprimă proverbul
”Pofta vine mâncând.”
Un alt argument în favoarea lecturii este faptul
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că aceasta poate diminua nivelul de stres pe care îl
resimt uneori copiii, fiind o modalitate de relaxare, de
evadare din probleme. Cititul poate aduce o stare de
bine care reduce stresul și anxietatea, fiindcă pentru
câteva minute sau câteva ore ne transpune într-o altă
lume.
Nu în ultimul rând, cititul are ca efect un somn
liniștit al copiilor. Nu în sensul că îi apucă somnul când
le dăm o carte în mână, ci în sensul că, spre deosebire
de folosirea tabletelor sau a telefoanelor, lectura înainte
de culcare liniștește și copiii se trezesc mai odihnii.
Sunt doar câteva argumente care pot fi oricând
completate de specialiști în diverse domenii. Unele
dintre ele sunt exprimate chiar de elevii care au simit
beneficiile lecturii. La orele noastre de lectură vorbim
deseori despre aceste beneficii și am căzut de acord că
nu se pot resimi decât în timp. Nu ne trezim mai
înelepi a doua zi, dacă seara am citit câteva rânduri,
dar ne putem trezi cândva într-o situaie în care ne
vom descurca foarte bine, deoarece în timp, citind,
ne-am format anumite abilităi de viaă.
Așadar, citii, dragii mei! Citii și vă vei dezvolta
limbajul, vei deveni creativi, comunicativi, empatici,
persuasivi, vei avea mai multă încredere în voi, vă vei
putea gestiona emoiile, vei lua cu ușurină decizii, vei
fi mai organizai și mai independeni, vă vei adapta mai
ușor și vă vei asuma cu ușurină responsabilităile.
Prof. Gabriela Comănescu
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Subvenţia pentru încălzirea locuinţei
Începând cu data de 01.11.2018, va demara,
la nivelul comunei Voineşti, campania de depunere a
dosarelor pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece
2018-2019.
CONDIŢII DE ACORDARE:
De această subvenţie beneficiază numai proprietarii
de locuinţe (adeverinţă din Registrul Agricol din care să
reiasă dovada proprietăţii);
* venitul maxim pe membru al familiei este de 615 lei;
ACTE NECESARE ÎN DOSAR:
* documente din care să rezulte componenţa familiei
(copii BI/CI, certificate de naştere şi căsătorie);
* documente din care să rezulte veniturile nete

(adeverinţă de salariat cu venitul net titular) realizate
în luna anterioară depunerii cererii (cupoane pensie,
adeverinţă salariat soţ/soţie, indemnizaţie de somaj,
indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie,
plasament, acte doveditoare privind alte venituri);
* copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicletă.
DOSARELE SE DEPUN OBLIGATORIU ÎNTRE
1 - 20 ALE FIECĂREI LUNI.
Cine va depune dosarul după data de 20 va beneficia
de ajutor de încălzire a locuinţei începând cu luna
următoare.

^
Pastila de ras
Pe malul unui lac, un tip stă în spatele unui pescar şi îi
dă sfaturi. La un moment dat, pescarul se înfurie şi-i
zice:
- Ia asculta, dom’le! Cine prinde peşte aici, eu sau
dumneata?
- Nici eu, nici dumneata.
☺☺☺

Pescarul e roşu de furie, de şase ceasuri stă pe malul
bălţii şi nu a prins nici un peştişor. Langă el se opreşte
o femeie care ţine de mână un băieţel de cinci anişori.
- Nene, vreau şi eu să văd cum prinzi un peşte mare!
- Nu, domnule, intervine mama, să nu-i prindeţi nici un
peşte pană nu spune “vă rog frumos!”
☺☺☺

Doi bărbaţi ies la pescuit sub un pod. Unul din ei se
ridică şi vede un cortegiu traversând podul. Îşi scoate
şapca, îşi apleacă capul, face o cruce, cortegiul trece
podul, omul îşi pune şapca din nou pe cap, se aşează
şi aruncă la loc undiţa în apă...
- Hai că m-ai emoţionat şi pe mine... nu te ştiam atât
de religios.
- Deh... ne leagă totuşi 40 de ani de căsnicie...
☺☺☺

Se duce Ion la pescuit... stă cât stă, dar nu prinde
nimic.... la un moment dat zice:
- Doamne, dacă îmi dai un peşte mare... duc jumătate
la Biserică.
Nu stă mult că a şi prins un peşte de 10 kilograme.

- Gata... Nu mai duc nimic la Biserică.
Peştele se zbate şi cade în apă. Nemulţumit... Ion strigă
spre cer:
- Doamne... Nu mai ştii de glumă?
☺☺☺

La o tarabă cu peşte un trecător se uită mirat şi întreabă la un moment dat:
- Cum se face că acest peşte de 1 kg costă 100 de lei şi
celalalt de 10 kg costă tot atât?
-Păi, dumneavoastră nu ştiţi cât de greu l-am prins pe
ăla mic!
☺☺☺

Trei amici erau într-o barcă şi dădeau la peşte când
deodată sare în barcă peştişorul de aur. Ăştia,
înmărmuriţi, după ce le revine glasul, încep să îi ceară:
– Eu am o durere mare de spate de câţiva ani, nu pot
să scap de ea…Peştişorul îl atinge pe spate şi e vindecat
– Eu trebuie să port ochelari toată viaţa, că nu văd bine,
şi aş vrea să văd şi eu clar lucrurile care mă
înconjoară… Peştişorul îi ia ochelarii, îi aruncă în apă şi
ochii i se vindecă, vede perfect..
Se uită peştişorul şi la al treilea…
– Pe mine să nu mă atingi! Io primesc pensie de boală…
☺☺☺

- Unii pescuiesc fiindcă le place acest sport, alţii din
plictiseală, eu din cauza nervilor. Şi dumneavoastră?
- Eu vreau să prind peşte.
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Soiuri de măr
vechi din Voinești
Realizator,
Erculescu Adrian

HYPERICI FARM
Farmacia familiei dumneavoastră!
SC HYPERICI FARM SRL
deschide o farmacie în localitatea Voineşti, în cadrul
Centrului de Sănătate, situat în strada Principală,
nr. 14, unde se vor elibera medicamente gratuite
şi compensate, suplimente nutritive, OTS, cosmetice
şi produse para-farmaceutice.
Programul farmaciei: zilnic - între 08:30 şi 15:30.
Sâmbăta şi duminica - închis.
HYPERICI FARM
vă oferă produse la preţuri corecte şi accesibile
tuturor, precum şi o gamă largă de oferte.
Unitatea vă pune la dispoziţie medicamentele de care
aveţi nevoie şi vă ajută cu sfaturi profesioniste.

AVERE
Pe lume sunt tot felui de averi, fiecare le percepe în felul său. Cum nu putem lua averile cu noi, eu cred
că cel mai important e ce rămâne după noi. Cum familia și copiii mei sunt singura și marea mea avere, nu bani
le voi lăsa moștenire, banii sunt atât de iluzorii, ci fărâme din sufletul meu prin care își vor aduce, poate, aminte
din când în când că am fost și eu pe aici.
De-aș fi apreciat în bani, sunt nul
Și nimeni nu-i mai nul ca mine
Că prost oi fi, dar nu fudul
Să mă pretind un oarecine.

De slova care-n ultim timp
A devenit Cenușăreasă
Și-i detronată din Olymp
Da-și află-n sufletul meu casă.

Las banii celor ce-i doresc
Și eu rămân cu slova mea
Prin ea eu fericit trăiesc
Doar ea-mi aduce liniștea.

În anii-mi ce-au fost dăruii
De către bunul Dumnezeu
Am observat cât de smintii
Sunt sclavii stăpânului ”leu”.

Ea e averea ce-mi doresc
Că-i pură și neîntinată
Și nici nu trebui s-o păzesc
Căci ea nu poate fi furată.

Și sper ca după acea zi
Când voi da vieii părăsire
Și-n altă lume voi păși
Prin scris, să fiu în amintire.

Și m-am temut de cea sminteală
De bani am stat mereu departe
Având atât, agoniseală
Un drag de mult uitata carte.

Dar poate fi împărtășită
De-acei ce încă o-ndrăgesc
Și-acceptă tainica-i ispită
Ca pe un dar Dumnezeiesc.

Zali Sacagiu_Voinești
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Lotul de karate
voineştean a obţinut la
Londra 7 medalii
În perioada 20-21 octombrie 2018, CS Koryo a participat la cea
de-a treia ediţie a Turneului Internaţional Cupa Elitte London karate, unde
a obţinut rezultate foarte bune. Competiţia s-a desfăşurat la University of
East London SportsDock din Londra, Marea Britanie, şi a aliniat la start 400
de sportivi din 10 ţări. CS Koryo a deplasat la Londra o delegaţie formată
din 12 persoane: 6 sportivi, 1 arbitru şi 5 membrii FAN CLUB KORYO, care
au încurajat lotul reprezentativ pe toată durata competiţiei.
Luptând cu dăruire şi curaj, cei 6 sportivi care au reprezentat
clubul la Londra au reuşit obţinerea a 7 medalii - 1 de aur, 3 de argint şi 3
de bronz. De remarcat că 5 dintre cei 6 sportivi din lot se antrenează la
sala din Voineşti, sub conducerea antrenorului Viorel Marinoiu, ceea ce
arată valoarea extraordinară a lotului voineştean, care, cu multă muncă,
răbdare şi voinţă, urcă pe treptele performanţei.
Reamintim că aceste rezultate remarcabile nu ar fi posibile fără o
colaborare performantă cu conducerea Primăriei Voineşti, care pune la
dispoziţia copiilor o sală de sport la standarde europene. Mulţumim pe
această cale administraţiei locale pentru tot ceea ce face pentru sportul şi
cultura voineşteană, faima şi numele acestei frumoase comune
damboviţene depăşind graniţele ţării, fiind reprezentată, cel puţin prin
lotul de karate, în toate capitalele europene.
Cei 6 sportivi care au adus glorie şi onoare clubului şi comunei
Voineşti sunt: Costanzo Isabella, Oprescu Bogdan, Dinişor Delia, Nedelcu
Georgiana, Stoian Denis şi Vulpoiu Eduard, ultimul antrenându-se la secţia
din Târgovişte a CS Koryo.
De asemenea, vă informăm că, sâmbătă – 3 noiembrie 2018, la
Sala de sport a Liceului Agricol Voineşti, se va desfăşura cea de-a treia
ediţie a “CUPEI MĂRULUI” Voineşti, care va alinia la start 100 de sportivi
de la cluburile judeţene de karate. Competiţia va fi organizată, ca de
fiecare data, cu implicarea administraţiei publice locale, a domnului
primar Gabriel Sandu, personal, şi profităm de ocazie pentru a-i mulţumi
încă o dată pentru sprijinul pe care îl dă Clubului Sportiv Koryo.

STARE CIVILĂ
25.09.2018 - 24.10.2018

NĂSCUŢI
1. Arsene Maria
Elena
2. Curpene SabinDamian
Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Cîrciuvoianu
Eduard-Ilie şi Tarbă
Florentina-Nicoleta
2. Ivaşcu Florin şi Baldeş Maria
3. Ilie Alexandru şi Mihăescu ElenaCristina
4. Stana Ion şi Stanciu Elena
5. Cuţoiu Bogdan şi Săndulescu
Maria-Alina
Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Adochiţei Maria
2. Gavrilă Maria
3. Perca Constantin
4. Gâlie Dumitru
5. Nuţă Traian



Dumnezeu să-i odihnească!

Viorel Marinoiu - Preşedinte CS Koryo
Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web:
www.primarievoinesti.ro
Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324
Relaţii cu publicul
0245.679.450 – Fax
Nu ezitaţi să ne contactaţi!
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Primii paşi
Toamna este trecută de jumătate, iar
calendarul din perete nu are deloc veşti bune pentru
noi… De asemenea, sărbătoarea Sfântului Dumitru
marchează sfârşitul anului agricol început la Sfântul
Gheorghe. Cu toate acestea, campania de recoltare a
fructelor, în zona noastră, este în toi… Vorba unui
fermier mai înstărit şi hâtru: “cred că o să recoltăm
la mere şi după slujba de Crăciun”…
Anul agricol a fost unul bun, cum demult nu s-a
mai văzut. Fructele au fost multe şi frumoase, încât au
umplut nu numai depozitele, beciurile şi magaziile, ci
şi orice alte camere libere de prin casele unora… Deşi
abundenţa fructelor trebuia să aducă numai bucurie,
aceasta vine şi cu o mare tristeţe, anul acesta mai mult
ca niciodată fiind accentuată eterna problemă a zonei:
modul şi preţul de vânzare…
Cheltuielile au fost însemnate. Costul
pesticidelor, îngrăşămintelor şi motorinei a golit
buzunarele fermierilor, iar cheltuielile cu forţa de
muncă le-au întors pe dos… Acum, fiecare se îngrijeşte
de recuperarea banilor, acoperirea cheltuielilor şi, ce
este cel mai important, strângerea profitului în urma
muncii depuse. Mai mare sau mai mic, profitul va aduce
satisfacţia zbaterilor din timpul anului…
În 2017, mai mulţi producători din zonă, în
încercarea de a rezolva problema desfacerii, puneam
bazele unei asocieri, concretizată în luna august (2017)
ca şi Cooperativa Agricolă “Frumosul de Voineşti”. Ca
orice iniţiativă nouă, asocierea a fost privită la început,
de unii, cu suspiciune şi neîncredere. Dar, încet-încet,
lucrurile au fost puse pe făgaşul normal.
În iarna trecută, membrii Cooperativei au
beneficiat de preţuri fără concurenţă la îngrăşămintele
chimice complexe, urmând să fie achiziţionate
pesticidele pentru anul de producţie 2018. Datorită
unor probleme administrative, acest lucru nu s-a
întamplat, dar activitatea asociaţiei a continuat. S-a
constatat încă o dată că unii dintre membri nu
înţeleseseră sau înţeleseseră greşit rolul şi rostul
cooperativei şi când au conştientizat că nu corespund
intereselor lor s-au retras, fapt ce a necesitat să ne
reorganizăm.
În toamna acestui an pot spune, însă, că a fost
atins unul dintre ţelurile asociaţiei: merele membrilor
cooperatori au ajuns în două mari lanţuri de magazine:
Profi şi Carrefour. În lunile septembrie şi octombrie, au
plecat spre supermarket-uri şase tir-uri cu fructe de
Voineşti. De asemenea, au fost vândute către un
producător de palincă din Maramureş o cantitate
de 20 de tone (un tir) cu prune pentru industrie.
Preţurile de vânzare au fost cele corecte, dictate de
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piaţă. Datorită supra-ofertei de marfă din această
perioadă, desfacerea este stopată momentan, dar avem
angajamentul că situaţia se va debloca şi vom continua
livrarea.
Referitor la colaborarea cu cei care nu sunt
membri (încă) ai Cooperativei, fac precizarea că, pe
măsură ce desfacerea în supermarket-urile va decurge
în termenii stabiliţi şi se va valorifica întreaga cantitate
a membrilor asociaţi, va începe colectarea de la terţi
pentru livrarea în continuare a merelor de Voineşti în
marile supermarket-uri.
Referitor la extinderea asociaţiei şi primirea de
noi membri, acest lucru va fi posibil începând cu
primele luni ale anului următor. Cei interesaţi pot
depune cereri de aderare, care vor fi analizate şi
aprobate în prima şedinţă a Adunării Generale din anul
2019. Condiţiile de înscriere vor fi aduse la cunoştinţa
doritorilor în momentul depunerii cererii.
În afară de problema desfacerii, o alta cu care
se confruntă zona noastră este căderea grindinei în
timpul vegetaţiei pomilor, fenomen ce duce
întotdeauna la pierderi mari, atât calitative cât şi
cantitative. Şi pentru aceasta s-a căutat şi se pare că s-a
găsit rezolvare. În urma demersurilor domnului primar
Sandu Gabriel, comuna noastră va beneficia anul
următor de o staţie anti-grindină modernă, care va
asigura protecţia nu doar a comunei noastre, cât şi a
întregii Văi a Dâmboviţei. Discuţiile cu reprezentanţii
Ministerului Agriculturii (prin Autoritatea pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de
Creşterea Precipitaţiilor) sunt deja avansate şi s-a
identificat, ca locaţie pentru amplasarea acestui
obiectiv, islazul Muret din satul Voineşti. A fost obţinut
acordul Consiliului Local (cu unanimitate) şi au fost
demarate procedurile pentru pregătirea zonei pentru
această investiţie. Sperăm ca, la începutul verii
următoare, să beneficiem din plin de protecţia
culturilor, adusă de această staţie modernă.
Iată că eforturile dumneavoastră de a înlocui,
extinde şi moderniza plantaţiile sunt susţinute şi de
administraţia locală, considerând că numai împreună
putem obţine rezultatele cele mai bune.
Închei cu speranţa şi convingerea că toate
acţiunile noastre comune vor da roade, iar în câţiva ani
pomicultura locală, cea care a consacrat zona şi comuna
noastră, va fi din nou la înălţimea anilor de glorie.
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

