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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna martie 2019 

Dragii mei,

A trecut și luna lui măr�ișor. Am avut parte de un

început de primăvară liniștit, cu temperaturi de 15-20

grade, perioadă în care ne-am desfășurat activitatea 

în ritm normal, atât noi, în administra�ie, cât și 

dumneavoastră, în planta�iile cu pomi fructiferi. A lipsit

cu desăvârșire acea „zăpadă a mieilor” şi sperăm să

fim ocoli�i și de gerul lunii ce bate la ușă.

Ce am făcut în acestă lună?
� Continuăm lucrările la „Centrul de zi pentru persoane
vârstnice” în satul Manga. S-a realizat cămășuiala 
interioarã și exterioarã cu fier beton de 10 Ø. În 
perioada următoare, se va realiza centura de egalizare 
și acoperișul clădirii. Deja, în data de 20.03.2019, am
avut prima vizită în teren a reprezentan�ilor POR, pentru
prima cerere de rambursare.
� Clădirea “Casei Mortuare” din satul Voinești este 
finalizată. Se lucrează la gardul împrejmuitor, realizarea
parcării și spa�iului verde, precum și montarea a patru
băncu�e. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii
aprilie.
� Proiectul privind “Modernizarea și reabilitatea sta�iei
de ambulan�ă” din incinta Spitalului Voinești se aproprie
de finalizare. A fost montată tâmplăria din PVC, au fost
reabilitate cele patru grupuri sanitare, se lucrează la
repara�ii și zugrăveli interioare. În maximum trei 
săptămâni, localitatea noastră va dispune de o sta�ie de
ambulan�ă ultramodernă.
� Pentru proiectul “Modernizare prin asfaltare drumuri
de interes local în satul Voinești” am redeschis șantierul.
Pe strada Morii am finalizat montatul liselor de protec�ie
pe partea dreaptă, se lucrează la realizarea șan�urilor
betonate pe partea stângă, iar apoi ne vom muta pe
strada Gogești. Vom finaliza acest proiect în 60 zile.
� Suntem aproape de finalizarea procedurii de achizi�ie
publică privind realizarea proiectului “Ranforsare DC 150
(tronson Magazin Unic – Cândești)”. Dacă nu vor fi 
contesta�ii, cu siguran�ă, în luna aprilie vom preda

amplasamentul și vom emite ordinul de  începere a
lucrărilor. Prin acest proiect, DC 150 va fi modernizat
prin turnare  două straturi de asfalt, șan�uri betonate 
și dale de acces în gospodării. Lucrarea va fi finalizată în
toamna acestui an.
� A fost finalizată procedura privind concesionarea 
serviciului de apă și canal la nivelul comunei Voinești.
Contractul de concesiune este încheiat pe 5 ani, cu
pre�ul la apă de 2.75 le mc + TVA 9%, iar la canalizare
1.68 lei mc + TVA 9%. De asemenea, conform 
contractului, concesionarul va achita comunei Voinești
lunar 1% din încasări. Îmbucurător pentru noi to�i este
faptul că este cel mai mic pre� pentru apă potabilă și
canalizare practicat în jude�ul Dâmbovi�a.
� Cu beneficiarii de ajutor social, în aceasta lună, am
văruit copacii și capetele de podiști în satul Voinești, am
igienizat în totalitate cimitirele din satele Manga și
Mânjina și am decolmatat șan�urile betonate din satul
Oncești. Vom continua cu lucrări de acest gen și în
perioada următoare.

În încheiere, va pot spune că, în luna aprilie, în
ședin�a Consiliului Local, vom supune aprobării bugetul
de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și, cu siguran�ă,
vom deschide și alte proiecte la nivelul localită�ii 
noastre. Așa sa ne ajute Bunul Dumnezeu!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu
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Cancerul colorectal, o boală mortală 

care poate fi prevenită!

Cancerul este cea de-a doua cauză
de mortalitate în �ările Uniunii
Europene, pe primul loc fiind situate
bolile cardiovasculare. Cancerul de
colon ocupă locul 2 ca frecven�ă în
rândul cancerelor, după cancerul
bronhopulmonar la barba�i și 
cancerul de sân la femei.
Mortalitatea prin cancer în România
este crescută din cauza 
diagnosticului tardiv al acestei 
maladii. Depistarea precoce prin
programe de screening poate salva
mii de vie�i!

Cancerul colorectal se dezvoltă lent,
în ani de zile. Este o tumoră care
începe în colon sau rect, prin 
dezvoltarea necontrolată a celulelor
din stratul intern al mucoasei.
Pentru cancere, în general, nu există
o singură cauză, ci un cumul de
factori oncogenici de natură fizică
sau chimică, care, în doze mici,
ac�ionează asupra organismului
timp îndelungat. De aceea, 
preven�ia cancerului se poate
realiza prin măsuri care privesc
modul de via�ă sănatos, pe termen
lung. O treime din cancere pot fi
evitate printr-o alimenta�ie corectă.

Principalii factori de risc pentru

cancerul colorectal:

- Îmbătrânirea: riscul de cancer
crește cu înaintarea în vârstă
- Alimenta�ia greșită: lipsa fibrelor,
excesul de grăsimi saturate, excesul
de fier, proteine și nitra�i din carne,
excesul de alcool, alimente poluate
radioactiv, modificate genetic sau
conservate cu aditivi
- Sedentarismul: lipsa activită�ii 
fizice crește riscul de cancer
- Constipa�ia cronică: cancerul de
colon este “boala intestinului leneș”
- Fumatul: colonul este unul din

organele grav afectate de fumat
(favorizează dezvoltarea polipilior).

Cum se manifestă cancerul 

colorectal?

Cancerul colorectal este de obicei
asimptomatic până în fazele
avansate. Simptomele alarmante
care trebuie să trimită pacientul de
urgen�ă la medic sunt urmatoarele:
- Sângerări rectale, sânge în scaun
(roșu deschis sau negru)
- Modificarea formei sau 
consisten�ei scaunului (scaune
creionate)
- Alternan�a diaree-constipa�ie, 
discomfort la defeca�ie
- Necesitatea urgentă de a merge la
toaletă fără eliminarea scaunului
- Dureri abdominale, balonare
cronică,ce nu cedează la 
tratamentul simptomatic
- Oboseala persistentă
- Scăderea inexplicabilă în greutate,
fără regim de slăbire sau altă cauză
aparentă.

Reguli de aur pentru prevenirea
cancerului colorectal sunt: 
alimenta�ia corectă, evitarea 
consumului de carne roșie, grăsimi
saturate, prăjeli, afumături,
mezeluri, zahăr, men�inerea
greută�ii corporale normale,
evitarea excesului de alcool și
renun�area la fumat.

Dacă sunt diagnosticate la timp, 9
din10 cazuri pot fi vindecate.

Screening-uI  poate salva mii de

vie�i!

Screening înseamnă efectuarea unor
teste sau investiga�ii la pacien�ii fără
simptome, pentru depistarea 
precoce a unor boli.

În România, cancerul colorectal este
diagnosticat tardiv. Mii de vie�i pot
fi salvate prin efectuarea testelor
screening. Costurile acestor teste
și ale tratamentului în primele stadii
de boală sunt mult mai mici, 
comparativ cu cele ale îngrijirii 
bolnavilor diagnostica�i tardiv cu
cancer colorectal. Extirparea unui
polip descoperit în timpul unui
screening este mai pu�in 
costisitoare decât tratarea 
cancerului colorectal avansat și,
mai presus de costuri, poate salva
viaţa!

Asistent medical comunitar

Cornelia Ionescu
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Gazeta de Voineşti

Postul, ca mijloc prin care biruim 

în lupta cu patimile!
Cunoaștem cu to�ii învă�ătura 
creștină conform căreia postul
creștin are o importan�ă crucială în
cadrul vie�ii noastre duhovnicești –
ca înfrânare sau ab�inere liberă și
conștientă de la unele mâncăruri și
băuturi cu scop religios-moral. În
cuvântul de azi, aș vrea să subliniez
valoarea postului ca mijloc real prin
care biruim în lupta cu patimile de
tot felul.

Așa cum ne înva�ă Sfin�ii Părin�i,
treptele desăvârșirii creștine în
cadrul urcușului duhovnicesc sunt
trei:
- Eliberarea omului din robia
păcatelor sau a patimilor, prin
asceză.
- Treapta iluminării, purificării, aceea
a vederii luminii spirituale,
- Treapta unirii mistice sau tainice a

omului cu Creatorul său, ca răspuns
la iubirea suprema a Providen�ei fa�ă
de crea�ia sa.

Prima și cea mai grea treaptă este
această permanentă luptaă ascetică
cu păcatele sau fărădelegile de tot
felul, cu ispitele vremii și cu toate
lucrările malefice care ne dau 
târcoale.  Asupra acestei trepte aș
dori să  zăbovim pu�in.

Cine are experien�a postului observă
clar faptul că, atunci când dorim să
ne concentrăm aten�ia mai mult
asupra griji fa�ă de cele sfinte, apar
din senin multe evenimente 
neplăcute, situa�ii tensionate, chiar
conflictuale, violenţe verbale sau 
fizice care ne scot din atmosfera
sacră, de rugăciune. De aceea 
considerăm că, atunci când ne 
confruntăm cu astfel de situa�ii, de
multe ori imposibil de ieșit, este
necesar să invocam harul Duhului
Sfânt, care să ne  întărească, să ne
dea for�ă și putere, ca împreună cu
voin�a noastră să biruim prin 
puterea Cuvântului aceasta 
adevărată luptă duhovnicească cu
toate formele de  manifestare a 
răului. 

În acest sens, sfântul Ioan Gura de
Aur ne înva�ă. Știu că lupta pentru
cură�ie sufletească este foarte grea.
Pentru a învinge poftele trupești
este nevoie de multă bărbă�ie și
hotărâre, dar un asemenea lucru nu
este lipsit de primejdii, pentru că
omul trebuie să pășească pe cărbuni
încinși și să nu se ardă și pe sabie și
să nu se taie. Dacă nu suntem
pregăti�i corespunzător astfel încât
să nu cedăm înaintea poftelor și
plăcerilor lumești ne pierdem
repede. Astfel avem nevoie de gând
curat, de răbdare, de post și mai
presus de toate de Duhul Sfânt.

Domnul nostru Iisus Hristos a scos în

eviden�ă cât de important este 
postul pentru combaterea răului
prin cuvintele: „Acest neam de
demoni nu iese decât numai cu
rugăciune și cu post” (Matei 17,21),
într-o cunoscută pildă a Sa. Așadar,
dat fiind faptul că postul îi alungă
departe pe vrăjmașii mântuirii 
noastre, trebuie să îl �inem cu 
sfin�enie, să nu ne temem de el.
Trebuie mai degrabă să ne temem
de mâncare multă și băutură pentru
că ne supune patimilor, ne aprind
poftele păcătoase, în vreme ce 
postul ne eliberează de patimi și ne
dăruiește libertate morală.

La începuturile crea�iei, atunci când
Dumnezeu l-a plăsmuit pe om, i-a
dat porunca să postească prin 
cuvintele: „Din to�i pomii din rai po�i
să mănânci, dar din pomul 
cunoștin�ei binelui și răului să nu
mănânci, căci în ziua în care vei
mânca din el vei muri negreșit”
(Facere 2,16-17). Aceasta era 
porunca de a posti, iar noi învă�ăm
că dacă era nevoie de a posti în 
paradis, cu atât mai mult este nevoie
în afara sa. Dacă înainte ca omul să
fie rănit sufletește postul era un
medicament, acum când sufletul său
este rănit de păcat, cu atât mai mult
este necesar și chiar obligatoriu.
Omul care vrea să afle adevărul și să
se raporteze permanent la el trebuie
mai întâi să se cure�e de patimi,
pentru că cel care se cură�ă de 
patimi scapă de înșelare și cunoaște
adevărul.

Pentru că ne aflăm în Postul
Paștelui, cel mai mare post rânduit
de Biserica, să-l rugăm pe Bunul
Dumnezeusă ne lumineze mintea, 
să ne întărească voin�a și să ne ajute
să avem o perioadă de post 
binecuvântată. Amin!

Preot Constantin Vrabiescu,

Gemenea Brătulești
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STOP incendiilor de vegeta�ie!
Primăvara și-a intrat în drepturi încă din primele

zile ale lunii martie, aducând cu ea zile însorite și 
călduroase, care au dezmor�it natura. Odată cu venirea
ei, s-a dat startul lucrărilor agricole specifice 
anotimpului în zona și în localitatea noastră. Una dintre
activită�ile primăvăratice este igienizarea terenurilor
agricole, care constă în strângerea resturilor vegetale
uscate ori rezultate de la tăierile pomilor fructiferi și 
distrugerea acestora. Metodele sunt multe, dar, de cele
mai multe ori, omul o caută pe cea mai simplă, pe cea
care îl solicită fizic cel mai pu�in... Deh, instinctul de 
conservare...

Lăsând gluma la o parte, trag un semnal de 
alarmă asupra modului în care în�eleg unii să se 
comporte în raport cu mediul înconjurător ori cu munca
celorlal�i cetă�eni. În ultima perioadă, a luat o amploare
îngrijorătoare activitatea de ardere a resturilor vegetale,
a vegeta�iei uscate și a miriștilor, fără niciun fel de
resonsabilitate și fără a se respecta prevederile legale.
Întreprinzătorii doresc un singur lucru: să termine treaba
cât mai repede posibil și cu cel mai mic consum/cost

posibil. Ce mai, eficien�ă maximă!
Și ce poate fi mai efficient (în concep�ia lor)

decât un bă� de chibrit ori o aprindere de brichetă?
Focul face cură�enie cât ai clipi. Mai contează că afară
bate vântul de-�i zboară căciula de pe cap? Mai contează
că focul se extinde la proprietă�ile vecine, punând în
pericol planta�ii, culturi, păduri şi chiar gospodării, case
sau vie�i omenești?  Mai grav este că, atunci când
situa�ia scapă de sub control (cum se întâmplă mai
otdeauna), inconștien�ii părăsesc în grabă locul faptei și,
dând dovadă de o lașitate crasă, nu mai recunosc în veci
isprava comisă… N-au văzut, n-au auzit, nu au nicio
vină… În urmă lor, păgubi�ii își văd munca de ani de zile
sau averea strânsă o via�ă întreagă doar cenușă...

Citim, de asemenea, în mass-media, despre 
accidente de circula�ie provocate de fumul provenit de
la focurile făcute în apropierea drumurilor publice intens
circulate. “Cea�a” apărută “din senin” face victime, 
distruge familii și aduce durere.

Continuare în pagina 8

De dorul tău...
Al tău mirobolant parfum îmbietor,
Mă seacă de puteri devastator.
Căci diamantele din care este alcătuit
Mă poartă către lumi în mod nebănuit.
Aripile tale pictate în albastru celest
Mă cuprind într-o îmbră�ișare necru�ătoare.
Prin ochii tăi sublimi ca două smaralde
În seara eclipsată de lună văd constela�ii
Pe care tu le por�i ca și cunună.
Vocea ta blândă se aude strașnic în surdină
Ochii tăi strălucesc haotic precum un smarald
În seara eclipsată de lună
Privirea ta mă înghea�ă și mă trimite departe
În tărâmuri nemaivăzute, nestingherite, caligrafic

nedescoperite.
Parfumul tău este un amestec de arome dulci de
caramel
Iar inima mea pulsează năstrușnic atunci când te vedea
Buzele tale cărnoase îmi trimit cuvinte siropoase,
Iar verdele ochilor tăi vibrează în mine iscând un război
De-ai știi nop�ile în șir...
Triste, nedormite, mi le petrec în clipe infinite
Și mă gândesc la ale tale mângâieri îndulcite
De-ai știi imaginile sacre pe care mi le fac
Atunci când tu pășești în al meu prag...

Dojană Magdalena, clasa a VII- a

Gemenea-Brătulești

SC EUROCORS CONSTRUCŢII AG SRL, societate comercială înfiin�ată în anul 2010, cu sediul în

București,reprezentată de Sorescu Răzvan Gabriel, în calitate de administrator, telefon 0722.361.444, 

e-mail: razvan.sorescu@eurocors.ro; www.eurocors.ro, face angajări de personal în domeniul 

construc�iilor: muncitori necalifica�i şi califica�i - fierari, dulgheri, zidari, zugravi, lăcătuși, tâmplari, 

instalatori, rigipsari, sudori, mecanici utilaje.

Societatea execută lucrări de construc�ii civile, social-culturale, industriale şi agricole, 

reabilitări, între�inere, repara�ii şi consolidări. De asemenea, oferă servicii de consultanţă în construc�ii.

Oferim condi�ii de muncă foarte bune, salarii attractive, transport şi cazare. 

Telefon angajări: 0727.300.575; e-mail: office@eurocors.ro.
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DESPRE CĂR�I
“O carte ne cere să mergem noi la ea. Un ecran cu imagini, nu. Asta-i diferen�a dintre a călători 

și a sta pe loc. Cartea ne oblige să călătorim, televiziunea să rămânem gură-cască” (Rui Zink)

Așa cum spunea Anibalector, “monstrul de erudi�ie” creat de Rui Zink în cartea “Cititorul din peșteră”,
lectura este la fel ca dragostea, “o întâlnire între două persoane imperfecte care se pot completa la perfec�ie”. Cititul
are miraculoasa putere de a-l face pe om să gândească, să descopere lumea și să se descopere pe sine călătorind
prin lumile literaturii. Cine care curajul să se apropie de carte în această epocă a tehnologiei cunoaște adevărata
libertate. 

Ini�ierea în taina lecturii nu este deloc ușoară, dar meseria pe care o am îmi oferă privilegiul de a cunoaște
astfel de curajoși, e adevărat, din ce în ce mai pu�ini.  Aș dori să îi cunoaște�i și dumneavoastră și de aceea
deschidem în “Gazeta de Voineşti” această pagină, în care ne propunem ca, în fiecare număr, câ�iva elevi să prezinte
o carte pe care au citit-o cu plăcere și pe care o recomandă cu pasiune altor poten�iali cititori.

Începem cu Sara-Florina Ilie și Sorin Ramir Dinu, elevi în clasa a V-a la Școala Gimnazială Voinești, doi copii
iste�i, senini și cu sufletul deschis, care au avut norocul să descopere cartea și să guste din libertatea lecturii. Ei vă
provoacă să citi�i două căr�i care i-au fascinat și vă îndeamnă să vă forma�i gustul pentru lectură, exersând. 

Prof. Gabriela Comănescu

� De când nu a�i mai stat să citi�i o carte? E timpul să
călătorim în lumea poveștilor, acolo unde totul e posibil
și incredibil.

De curând am citit o carte care m-a impresionat
foarte mult și o recomand tuturor, indiferent de vârstă.
NUMĂRĂ STELELE.  O POVESTE DIN COPENHAGA de
Lois Lowry este povestea unei feti�e pe nume
Annemarie și a familiei sale în timpul războiului nazist.

Aceasta ne descrie
toate lipsurile de
atunci, pericolul
pe care îl întâlnea
la fiecare col� de
stradă, dar și ade-
vărata prietenie și
sacrificiul. Feti�a
avea o prietenă
evreică pe care
naziștii voiau să o
ucidă. Annemarie
va reuși sau nu,
împreună cu
familia ei, să o
salveze pe Ellen,
feti�a evreică? Îmi
ve�i răspunde la
întrebare atunci

cînd ve�i lectura această carte inspirată din realitate.
Voi ce căr�i îmi recomanda�i?                                                       

Sara-Florina Ilie

� 20.000 DE
LEGHE SUB MĂRI
de Jules Vernes
este printre căr�ile
mele favorite, un
roman în care se
împletesc aven-
turile, realitatea
cu imaginarul și
confruntarea cu
necunoscutul. 
În această carte,
Jules Vernes
anticipează
tehnologia 
submarinului și
prezintă povestea
căpitanului Nemo
și a submarinului
Nautilus, așa cum
o vede profesorul francez Pierre Aronnax. Cel mai mult
mi-a plăcut când Aronnax, Ned-Land și Conseil s-au 
scufundat în Atlantic și au descoperit ruinele cetă�ii
Atlantida. Au avut parte de multe aventuri și au văzut
tot felul de creaturi ciudate (un calamar de 100 de
metri, o anghilă electrică, o balenă- Moby Dick etc.).
Recomand cartea tuturor copiilor, deoarece este 
captivantă, pune imagina�ia la încercare și te trimite
într-o lume plină de mistere.

Sorin Ramir Dinu
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Copiii nostri, păsări călătoare!
Primăvara e anotimpul florilor înmiresmate,

anotimpul când revin păsările călătoare, despre care
spunea Coșbuc: “Aș vrea la suflet, să vă strâng/ Să
râd, de fericit să plâng/ Cu voi vin florile-n câmpie/ Și
nop�ile cu poezie/ Și vânturi line, calde ploi,/ Și
veselie/ Voi toate le lua�i cu voi/ Și iar le-aduce�i
înapoi”. 

Copiii noștri, păsări călătoare prin cele
străinătă�uri, alunga�i de “bunăvoin�a” aleșilor

poporului, ne-ar aduce mai multă bucurie decât a
putut spune inegalabilul Coșbuc, dar o fac doar când 
și cât pot, că așa le-au hotărât unii soarta. Iar florile
înmiresmate, pruncu�ii lor, înfloresc uneori primăvara
pe alte meleaguri.

Îmi permit să dedic aceste versuri, scrise cu
ochelarii-n aburire, nepoatei și copiilor mei, dar și
tuturor acelora care se află departe de �ară:

Iar mi-a plecat puiul de-acasă
Dar, se va-ntoarce mai frumoasă
Și mai bogată în vorbire
Dând sensuri noi la fericire

Iar zilele vor trece-n pripă
Până la mult sperata clipă
Când serile vom povesti
Ea, de acolo, noi de-aci

Mai greu e că nu are cine
Să mă ajute-acum pe mine
Când dreg ceva-n atelier
Să-mi mai dezlege un mister

Da-s fericit, că orice cheie
Ce-o folosesc, instantanee
Îmi pune nepo�ica-n gând
Cum ”mă-ajuta”, mereu râzând

Și niciodată întristată
Tot timpul doar îmbujorată
Și fa�a-i, toată, numai zâmbet
Fiind mai mult ca un descântec

„Ce... jucării, ce...păpușele
Doar cheile-s dragele mele
Bunicul ăsta nu prea știe
Ce-nseamnă aia meserie

Uleiul , vaselina toată
Pe mâini și haine-s și răsplată
I le dau mămicu�ii-n dar
Să le mai spele, iar, și iar”

De-abia a plecat, deja mie dor
De-a ei scânteie-a ochilor
Ce luminează cum nicicând
N-aș fi crezut în al meu gând

”Nu-i chip din minte să alungi
Ochii ei limpezi, ape-adânci
Ce parcă cu dorin�ă oarbă
A lumii taine vor să soarbă”

Așa am scris eu altădată
Dar nu visam să am nepoată
Să fie mai mult cât am am scris
Mai mult decât propriul meu  vis

Aș vrea să-nchei, dar chiar cel scris
Nu se vrea alungat din vis
Că are mare drag de ea
Și nu mă lasă nici de-aș vrea

Dar, mai lăsăm pe altădată
Oricui, eu i-aș dori nepoată
Cum Dumnezeu s-a îndurat
Și m-a binecuvântat

Și-orice părin�i din astă lume
Să aibă-asemenea minune
Cum au acum copiii mei
Ce-i sunt părin�i Alexandrei.

Zali Sacagiu_Voinești
14.03.2019

20:12

� Toate speciile pomicole

Pentru prevenirea și combaterea bolilor de scoar�ă, rapăn,
foc bacterian (măr, păr), monilioza, ciuruire, pată roșie (prun),
vă recomandăm efectuarea unui tratament, în perioada de
repaus vegetativ,  cu  unul  din produselw cuprice men�ionate
mai jos, când  se întrunesc condi�iile optime de temperatură:

MĂR
1. Alcupral  50 PU  - 0,3%  (4,5kg/ha) 
2. Triumf  40 WG - 0,25% (3,75 kg/ha)
3. Funguran  OH 50 WP - 0,3% (4,5 kg/ha)
4. Zeama  bordoleza tip „MIF“ - 0,5% (7,5ka/ha)

PĂR
1. Alcupral  50 PU  - 0,3% (3kg/ha)
2. Funguran OH 50 WP - 0,3% (3kg/ha) 
3. Triumf  40 WG - 0,25% (2,5kg/ha)

PRUN
1. Alcupral 50 PU  - 0,2%  (2kg/ha)
4. Zeama  bordoleza tip „MIF“ - 0,5% (5kg/ha)

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1.500 l
pentru măr și 1.000 l pentru păr sâmburoase. Tratamentul se
aplică pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C,
prin îmbăierea pomilor.

Ing. Șerban Victoria

BULETIN  DE AVERTIZARE 

CÂND DOARE DORUL
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1.Ivaşcu Eva-

Nicole

2. Sugeac Sofia-

Maria

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Aprodu Ion şi

Săndulescu Iftina

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
18.02.2019 - 22.03.2019

DECESE

�
1. Dumitrescu Dumitru

2. Savu Dumitru 

3. Sugeac Adrian-Albert

4. Drăgan Aurel

5. Liţescu Mihai

6. Florescu Şerban-Mircea

7. Niţescu Elena

Dumnezeu să-i odihnească!

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 ezitati să ne contactaţi!

KORYO KARATE CLUB
Fără cuvinte!

46 de medalii dintre care 18 de

aur,13 de argint și 15 de bronz la

Campionatul Na�ional de Karate

Shito Ryu! Oameni deosebiti,

sportivi minuna�i, rezultate pe

măsură! Un lot de aur care și-a

dorit, a luptat, a crezut, a câștigat! 

Ce-aș mai putea spune decât

poate....MUL�UMESC! Este mesajul

care apare pe pagina oficială  de

Faceebook a CS Koryo, după

Campionatul Na�ional de Karate

Shito Ryu, organizat la Complexul

Olimpic Izvorani, sâmbătă,

23 februarie 2019.

“Este rezultatul excelent al unui

program de pregătire intens, care

a inclus, pe lângă antrenamentele

săptămânale desfășurate la Sala

de sport Voinești, și un stagiu de

pregătire coordonat de Shihan

Miguel Fernandez Vazquez, în luna

ianuarie la Izvorani, precum și 

participarea la trei competi�ii

extrem de puternice: Campionatul

Jude�ean desfășurat la Târgoviște

în data de 03.02.2019, Cupa

Okinawa București din data de

10.02.2019 și Cupa Masibo

Petroşani organizată la Sala de

Sport Baru din judeţul Hunedoara,

sâmbătă 16.02.2019. Rezultatele

ob�inute la aceste competi�ii ne-au

făcut încrezători în șansele noastre

, dovedind eficien�a programului

de pregătire elaborat de 

conducerea clubului. Profit de

ocazia pe care mi-o oferi�i, prin

intermediul ziarului local, pentru a

mul�umi încă o dată administra�iei

publice și comunită�ii voineștene

pentru în�elegere și colaborare,

sportivii beneficiind de condi�ii

foarte bune de antrenament, 

acesta fiind un atu în ob�inerea 

de rezultate care să ne situeze pe

podiumurile marilor competi�ii

interne și interna�ionale. De

asemenea, vreau să subliniez

colaborarea eficientă cu condu-

cerea Liceului Tehnologic Voinești,

conducerea clubului dar și sportivii

și mai ales părin�ii acestora fiind

extrem de multumi�i. Urmează

acum o perioadă mai relaxantă din

punct de vedere competi�ional, dar

noi avem în plan organizarea unui

stagiu de pregătire la munte,

precum și participarea la

Olimpiada Şcolară de Karate 2019,

care se va desfășura pe 14 aprilie

2019, unde sportivii își vor

reprezenta școlile și nu clubul. Sunt

sigur că Școala Voinești va fi în

fruntea clasamentului la această

competi�ie organizată de către

Inspectoratul Școlar Dâmbovi�a în

colaborare cu Asocia�ia Jude�eană

de Karate și Primăria Târgoviște.

Privim cu încredere spre viitor,

�inta noastră fiind calificarea cât

mai multor sportivi din clubul

voineștean la Campionatul

European de Karate Shito Ryu care

va fi organizat în perioada 14 – 16

iunie 2019 la Arad”, spune Viorel

Marinoiu - președinte și antrenor

la CS Koryo Voinești.
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STOP incendiilor de vegeta�ie!
Continuare din pagina 4

Am avut ocazia să vorbesc cu câ�iva dintre cei
care, pe un vânt teribil, se pregăteau să aprindă focuri în
câmp deschis. Seninătatea unora dintre ei m-a lăsat cu
gura deschisă. Şi la propriu și la figurat! - Ce face�i aici,
de ce da�i foc? - Să fac cură�enie pe locul meu. - Și dacă
se întinde focul la planta�ia vecinului? - Ce să-i face eu
dacă nu a cosit iarba de sub pomi anul trecut? 

Oameni buni, proprietatea celuilalt este 
garantată și ocrotită prin lege. Fiecare este stăpân pe
bunul lui și îl administrează cum știe el, mai bine sau mai
rău. Distrugerea se pedepsdește, conform legii, prin
amenzi usturătoare sau chiar cu închisoarea. În plus,
cunoaștem fiecare ce înseamnă să înfiin�ezi o planta�ie
de pomi, ce costuri și ce muncă fizică implică. Nu mai
spun de construc�iile și bunurile din gospodării, care pot
fi distruse din cauza unor astfel de fapte!

O secundă de neaten�ie (inconștien�ă) poate
avea efecte devastatoare asupra unor oameni nevinova�i
și de bună credin�ă. Pentru cei care cred că știu tot și
le-au văzut pe toate, fac următoarele precizări:
� Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor 
vegetale se execută numai după obţinerea permisului de
lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
� Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se
execută cu respectarea următoarelor prevederi 
generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propa-
garea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele
de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5 m;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului
arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de
către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt 
obligaţi:
- să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
- să supravegheze permanent zona în care efectuează
arderea resturilor vegetale
- să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă 
intervenţie;
- să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi 
pompierii militari, în situaţia în care există pericolul
extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

Se exceptează de la obţinerea permisului de
lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate
şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se
curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi de resturile 
vegetale de către administratorii acestora şi, după caz,
de proprietarii de drept ai terenurilor.

Nerespectarea acestor prevederi legale atrage
sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite
vinovate. Persoanele fizice care nu respectă regula riscă
amenzi de până la 6.000 de lei. 

Închei cu speran�a că evenimentele neplăcute
vor fi limitate și dorindu-vă tuturor vreme frumoasă și
spor la activită�ile gospodărești.

Cu deosebită considera�ie,

Viceprimar Claudiu Popa


