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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna mai 2019 

Dragii mei,

Ultima lună de primăvară se aproprie de
sfârșit, cu ploi mărunte și temperaturi moderate.
Pomii fructiferi au legat, se anun�ă încă un an cu
roade bogate. Noi, la Primărie și în Consiliul Local,
ne desfășurăm activită�ile ceas, fără întârzieri, 
și scriem noi proiecte pentru viitor.

Ce am făcut în aceasta lună:
• Pentru proiectul privind “Modernizarea prin
asfaltare drumuri de interes local în satul Voinești”,
suntem pe ultimul tronson, adică realizarea
șan�urilor betonate pe strada Gogești, șan�uri ce
vor fi finalizate în două săptămâni. Apoi, se vor
ridica la nivelul asfaltului toate căminele de vizitare
pentru sistemul de canalizare și se va  face 
marcajul longitudinal. Undeva în luna iulie, se va
întocmi procesul verbal de recep�ie finală. Încă 
4 km de străzi asfaltate la nivelul comunei noastre!
Am ajuns la 30 km şi vom continua.
• A fost finalizată procedura de achizi�ie publică, 
s-a semnat contractul de execu�ie și s-a emis
ordinul de începere a lucrărilor pentru asfaltarea
străzii Cornă�el, în satul Manga. În luna iunie, se va
lucra în for�ă pentru realizarea acestui proiect, ce
va fi recep�ionat în maxim 5 luni.
• Se lucrează foarte bine cantitativ și calitativ la
Centrul de Zi al Seniorilor din satul Manga.
Acoperișul  a fost finalizat, se lucrează la tencuieli
interioare și sistemul de canalizare. Investi�ia
începe să prindă contur. Vom deconta, pe lucrările
efectuate, prima tranşă de 500.000 lei, bani
europeni.
• În regim propriu, am decolmatat șan�ul de la 
AF UNIC până la Petrom, în satul Voinești, pe
partea dreaptă a DN 72 A, sensul de mers

Câmpulung -Târgoviște. Vom continua cu canalul
Valea lui Mihai, în Suduleni, și Valea Mare, la 
monument în satul Gemenea Brătulești.
• Cu salaria�ii Primăriei și cu utilajul din dotare
recent achizi�ionat, am început opera�iunea privind
erbicidarea tuturor șan�urilor pentru scurgerea
apelor pluviale din toate satele comunei noastre.
Acţiunea se va finaliza în două săptămâni. Vom
beneficia de șan�uri curate și astfel vom asigura
scurgerea normală a apelor pluviale, evitând 
eventualele inunda�ii.
• Am început lucrările privind realizarea gardului
împrejmuitor la cimitirul din satul Voinești, iar
după finalizare ne vom muta la cimitirul din satul
Gemenea Brătulești. În doi ani, toate cimitirele din
comuna Voinești vor fi împrejmuite corespunzător. 

În încheiere, vă doresc sănătate, fericire,
bucurii în casă, iar pe 26 mai 2019 vă așteptăm pe
to�i la vot, pentru alegerea europarlamentarilor
români, voineștenii dând dovadă, ca întotdeauna,
de spirit civic.

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră

Sandu Gabriel Dănu�
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Obezitatea la copii și adolescen�i
Tratată cu prea pu�ină aten�ie, greutatea 

excesivă a copilului trebuie să fie un prim semnal de
alarmă pentru părin�i. Obezitatea în copilărie este
deosebit de importantă, deoarece prezice dacă un copil
va fi obez în via�a adultă și este legată de alte compli-
ca�ii.

Obezitatea înseamnă a fi mult peste greutatea
normală, până la nivelul la care există implica�ii serioase
asupra sănătă�ii. Pot apărea  probleme cu articula�iile și
probleme osoase, precum alunecarea epifizei femurale,
picioare deformate, hipoventila�ie, ducând la ame�eli 
și performan�e slabe în timpul zilei, sforăit, infarct 
miocardic, tensiune arterială crescută, niveluri înalte ale
grăsimilor în sânge și diabet. Există, de asemenea, și
importante efecte psihologice care duc la o slabă
încredere în sine.

Simptomele obezită�ii încep de la oboseală,
dureri de spate, dureri de cap, probleme articulare și
tulburări de somn, până la probleme la școală, difi-
cultă�i emo�ionale și probleme psihologice. Obezitatea
este cauzată de doi factori simpli: o dietă nesănătoasă,
în mod tipic prea bogată în zaharuri și grăsimi și lipsa
exerci�iului fizic.

În România, 3 din 10 copii și adolescen�i sunt
supraponderali și 8% dintre ei sunt obezi. România
ocupă locul al treilea în Europa, în ceea ce privește
obezitatea infantilă. Vorbi�i cu doctorul și cere�i ajutorul
unui dietetician! Evita�i să începe�i imediat, cu copilul, 
o dietă agresivă! În locul acesteia, încerca�i schimbări
majore înspre o alimenta�ie sănătoasă pentru întreaga
familie și implica�i copilul în activită�i fizice, sport.
Trebuie să crește�i cantită�ile de fructe și legume
proaspete și reduce�i aportul de grăsimi.

Părin�ii trebuie să știe că obezitatea în copilărie
este asociată cu multe riscuri de sănătate, mai târziu, în
via�ă.

Complica�ii ale obezită�ii la copii

Obezitatea copiilor poate  conduce la o serie de
complica�ii, deloc de neglijat, cum sunt: diabetul de tip
2 (este cauzat de o alimena�ie deficitară), sindromul
metabolic (o afec�iune care poate conduce la tensiune
ridicată, glicemie ridicată, colesterol ridicat, grăsime
abdominală în exces), astm sau alte probleme respira-
torii (din cauza excesului de greutate, func�ionarea
plămânilor este deseori afectată), probleme de somn
(apnea de somn) și pubertatea sau menstrua�ia precoce
(din cauza dezechilibrului hormonal din organism).

Complica�iile de natură socială și emo�ională

sunt la fel de importante. Astfel, copiii obezi pot prezen-
ta un respect de sine scăzut și o înclina�ie spre agresivi-
tate, deoarece sunt marginaliza�i de colegi, 
prieteni, probleme comportamentale și de învă�are
(sunt mai anxioși și nu au aptitudinile sociale ale 
copiilor cu greuate normală, având tendin�a de a se
izola de colectivitate), depresie (își pierd interesul 
pentru activită�i uzuale), dorm mai mult și plâng 
adesea.

Tratamentul obezită�ii la copii

Este diferen�iat în func�ie de vârstă și de 
problemele medicale asociate. Dacă excesul ponderal
nu este o problemă hormonală, tratamentul presupune
în primul rând modificări în alimenta�ia copilului și
cresterea nivelului de activitate fizică.

Preven�ia obezită�ii la copii - Paşi de urmat

-  să alegem fructe și legume când facem cumpărături.
Biscui�ii și prăjiturile sunt bogate în zahăr și grăsimi.
- să limităm aportul de sucuri, deoarece nu oferă o 
valoare nutri�ională adecvată, în raport cu numărul de
calorii pe care îl con�in.
- să respectăm un program de mese alături de întreaga
famlie, în compara�ie cu mâncatul în fa�a televizorului
sau a calculatorului, care trebuie descurajat.
- să evităm mâncarea de tip fast-food.
- să încurajăm activitatea fizică, fie că e vorba de o 
plimbare în parc sau cu bicicleta, orice tip de activitate
fizică este binevenită pentru arderea caloriilor.
- să limităm activitatea sedentară de tip privit la televi-
zor sau jucat pe computer la maxim 2 ore/zi.

Dacă vă propune�i, ca familie, să ave�i o 
alimenta�ie sănătoasă și să face�i activitate fizică, atunci
și copiii voștri vor avea obiceiuri sănătoase și la maturi-
tate.

Asistent medical comunitar - Cornelia Ionescu
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EDUCA�IA NE UNEȘTE

Viziune asupra viitorului educa�iei din România

Pornind de la rolul, valorile și principiile funda-
mentale ale educa�iei  și de la obiectivele serviciului
public de educa�ie, documentul de viziune Educa�ia ne
unește, elaborat de Ministerul Educa�iei Na�ionale,
avansează un set de propuneri privind modul în care
putem face două lucruri în viitor pentru educa�ie: să
asigurăm un curriculum diferen�iat, în așa fel încât să
putem vorbi de personalizarea educa�iei pe clasă și pe
elev, potrivit poten�ialului intelectual pe care îl are
copilul și să flexibilizăm sistemul de învă�ământ și rutele
profesionale, prin abordarea unui curriculum adecvat:
mai multe rute de școlarizare/mai multe tipuri de
bacalaureat.

Această viziune propune modificarea  
arhitecturii sistemului de educa�ie, dar și a modului de
evaluare a elevilor, venind cu câteva elemente de 
noutate: redenumirea clasei pregătitoare; organizarea
unei prime evaluări la finalul claselei a-III-a care să 
presupună evaluarea cognitivă, dar și socio-emo�ională
a elevilor; rolul consilierului de orientare profesională,
cel care va lua locul dirigintelui din clasa a VII-a; 
evaluarea nivelului func�ional al competen�elor-cheie
pentru admiterea la liceu; organizarea unui examen de
bacalaureat diferen�iat; introducerea unei  probe de
creativitate, cunoștin�e, abilită�i, aptitudini și atitudini
la bacalaureat.

Educa�ia pre-primară, primară și secundară, de
la vârsta de 3 ani până la vârsta de 18 ani, este gratuită
și obligatorie pentru to�i cetă�enii români. 

Se propune o arhitectură a sistemului de
învă�ământ bazată pe etapele de dezvoltare psihoso-
cială a copilului:
� Educa�ia timpurie – între 3 și 6 ani – se desfășoară în
grădini�e sau în alte forme de organizare acreditate;
� Ciclul primar – între 6 și 12 ani – se desfășoară în
școli generale, în două etape: ciclul primar inferior
clasele (I-III), sub îndrumarea unui profesor pentru
învă�ământul primar și ciclul primar superior (clasele IV-
VI), sub îndrumarea aceluiași profesor pentru
învă�ământul primar din perioada precedentă și cu 
participarea progresivă a profesorilor de specialitate pe
anumite discipline.
� Ciclul secundar inferior ( clasele VII-IX) – între 12 și
15 ani – se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea
cadrelor didactice specializate pe discipline și a unui
consilier de orientare profesională, care este cadru
didactic specializat în orientare profesională și preia
rolul actual al dirigintelui.

� Ciclul secundar superior – între 15 și 18 ani – se 
organizează în programe de studii liceale și de formare
profesională.

Evaluările  între cicluri de învă�ământ sunt
gândite astfel:
� O primă evaluare cognitivă, dar și socio-emo�ională 
a copiilor va avea loc la sfârsitul ciclului primar inferior
(clasa a III-a);
� Evaluarea nivelului elementar al competen�elor la
sfârșitul ciclului primar superior (clasa a VI-a);
� Evaluarea nivelului func�ional al competen�elor-cheie
la sfârșitul ciclului secundar inferior (clasa a IX-a). 

Calcularea mediei de admitere în liceu va 
rezulta din media acestei evaluări la care se adună
media ultimilor trei ani  (clasele VII-IX) într-un anumit
procent (nu se cunoaște încă procentul) și o modalitate
de a cuantifica recomandările consilierilor de carieră, 
în așa fel încât să aibă un impact asupra repartizării la
licee. În cazul în care un elev a terminat clasa a IX-a, dar
a ob�inut  rezultate slabe la examenul de Evaluarea
Na�ională, va avea șansa să facă un an suplimentar 
pentru a recupera decalajele. 
� Examenul de Bacalaureat la sfârșitul ciclului secundar
superior. Sunt propuse 4 tipuri de bacalaureat:  Bac. A1
(pentru programele de știin�e), Bac. A2 (pentru pro-
gramele socio-umaniste),  Bac. V (pentru programul
voca�ional), Bac. T (pentru programele de formare 
profesională). Diplomele de Bacalaureat A1, A2 si V vor
permite absolventului înscrierea în învă�ământul 
superior în aria de studii promovată. Diploma de
Bacalaureat T dă dreptul la înscrierea în școli postliceale
și institu�ii de învă�ământ ter�iar non-universitar, care își
stabilesc propriile criterii de selec�ie și admitere. 

Continuare în pagina 4
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Absolventul unui program poate decide să
sus�ină oricare dintre tipurile de examen de absolvire,
nefiind limitat de programul de studii liceale ales ini�ial.
În scenariul propus, este specificat faptul că în cadrul 
examenului de Bacalaureat se va sus�ine și o probă 
de maturitate care evaluează capacitatea absolventului
de a folosi, în mod practic, competen�ele dobândite 
pe parcursul întregului parcurs școlar obligatoriu, 
creativitatea, cunoștin�ele, abilită�ile, aptitudinile și 
atitudinile absolventului.

Este de men�ionat faptul că această viziune nu
este o lege, ci o stare de fapt dorită. Scenariul propus
de minister va fi discutat în cadrul unor întâlniri cu
actorii principali implica�i în actul educa�ional și, în
func�ie de amendamentele aduse, acesta se va aplica
treptat, într-un orizont de timp ce ar putea avea ca
punct final anul 2030. 

Viziunea asupra viitorului educa�iei propusă de
MEN va fi analizată  și în cadrul Liceului Tehnologic
Voinești într-o dezbatere coordonată de conducerea
unită�ii de învă�ământ, în data de 28.05.2019, în cadrul
căreia vor fi invita�i profesori, părin�i, elevi, reprezen-

tan�i ai comunită�ii locale, parteneri în educa�ie. 
Vor fi dezbătute următoarele aspecte: valorile și

principiile viziunii; rezultatele garantate ale învă�ării;
roluri și rela�ii între actorii și factorii implica�i în 
educa�ie: școală – familie – comunitate; scopul 
parcursului școlar obligatoriu; timpul școlar; evaluarea
na�ională și admiterea în programe de învă�ământ
secundar; formarea cadrelor didactice; management,
lidership educa�ional și cultura școlii etc. 

Scopul dezbaterii este ca to�i factorii 
educa�ionali să în�eleagă aspectele viziunii, implica�iile
ei, să ofere feedback și sugestii constructive, precum 
și să propună modalită�i de transcriere în lege a
aspectelor considerate relevante pentru grup.

Prof. Gabriela Comănescu

EDUCA�IA NE UNEȘTE
Viziune asupra viitorului educa�iei din România

HANUL LOGOFĂTULUI 
cu sediul în comuna Dragomirești, DN 72A, 

angajează în condi�ii avantajoase: � Ospătari; 
� Femeie de serviciu; �Muncitori necalifica�i; 

� Îngrijitor animale

Rela�ii la telefon 0722.737.827  - Nica Mirel
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Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor
Înăl�area Domnului Iisus Hristos este unul din

Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe, prăznuită
la patruzeci de zile după Sfintele Paști (și de aceea cade
mereu într-o zi de joi). La patruzeci de zile după Înviere,
în timp ce îi binecuvânta pe ucenicii Săi (Evanghelia
după Luca 24:50-51), Hristos s-a înăl�at la Cer, luându-și
locul de-a dreapta Tatălui. (Evanghelia după Luca 16:19
și Crezul niceo-constantinopolitan).

Mântuitorul Hristos s-a înăl�at la cer ca să ne
înal�e și pe noi, cei ce credem în El, de pe pământ la
cer, din iad în rai, din moarte la via�ă, precum Însuși
zice: “Iar Eu, când mă voi înăl�a de pe pământ, îi voi
trage pe to�i la Mine” (Ioan 12,32 ). Oamenii se înal�ă 
la cer, la Dumnezeu, prin harul Sfântului Duh, prin 
credin�ă dreaptă și prin fapte bune, în fruntea cărora
stau dragostea creștină, rugăciunea, milostenia, 
smerenia și pocăin�a. Prin acestea, omul se înal�ă
duhovnicește cu inima și cu sufletul până la tronul Prea
Sfintei Treimi. Iar, prin păcate și necredin�ă, omul se
coboară, cu inima, cu mintea și cu sufletul, mai jos
decât toată zidirea, adică în iad, cu diavolii. 

Fiul lui Dumnezeu se înal�ă la cer, ca să înal�e
întru slavă trupul omenesc îndumnezeit, cu care s-a
îmbrăcat prin întruparea din Fecioara Maria și care
purta semnele suli�ei, ale cuielor și ale loviturilor 
primite în timpul mântuitoarelor patimi. Vede�i la ce
slavă a fost înăl�at omul? Din iad, de-a dreapta Tatălui,

întru mărire; din adâncuri, în lumina cea neapusă a
împără�iei Sale.

În Biserica Ortodoxă Română, s-a rânduit ca,
de praznicul Înălţării Domnului, să se facă pomenirea
tuturor eroilor şi a ostaşilor care şi-au dat viaţa, pe
câmpul de luptă sau în diferite situaţii, pentru apărarea
credinţei ortodoxe, a patriei străbune şi a demnităţii
neamului românesc. 

Pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Iată, Eu
mă duc să vă pregătesc vouă loc şi iarăşi voi veni şi vă
voi lua pe voi la Mine, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt 
şi Eu“, Biserica se roagă pentru ca Dumnezeu să 
odihnească sufletele tuturor celor adormiţi şi în special
ale eroilor, care au făcut sacrificiul suprem pentru fraţii
lor de neam şi de credinţă. Sfântul Ioan Gură de Aur
spune că Înălţarea Domnului se sărbătorea nu în 
biserici, ci la mormintele martirilor, acei adevăraţi eroi
ai lui Dumnezeu, care au mărturisit credinţa în Hristos
pe timpul cumplitelor persecuţii dezlănţuite împotriva
Bisericii creştine. 

Să-l rugăm pe Iisus Hristos Mântuitorul, care va
veni să judece lumea, ca să reverse pacea Sa peste
oameni și să odihnească Duhul Său cel Sfânt în inimile
noastre, ale celor ce-L iubim , Îl slăvim , ne închinăm 
și îi cântăm cu credin�ă : Hristos S-a înălţat! Amin.

Preot paroh Savu Ion

Cupa României, un test dificil trecut 
cu bine de lotul CS Koryo!

Peste 320 de sportivi, legitima�i la 27 de cluburi
din �ară, au luat startul, sâmbătă – 4 mai 2019, într-o 
competi�ie extrem de puternică: Cupa României Karate
Shito Ryu, edi�ia 2019. CS Koryo a fost reprezentat de
un lot format din 28 de sportivi și 4 echipe de kata,

reușind ob�inerea a 32 de medalii, dintre care 11 de
aur, 11 de argint și 10 de bronz. Competi�ia a însemnat,
totodată, și ob�inerea de puncte pentru calificarea la
Campionatul European de Karate Shito Ryu, găzduit în
premieră de România, în perioada 14 - 16 iunie 2019, la
Arad.

„Am reușit să ne onorăm blazonul – spune
domnul Marinoiu Viorel, antrenorul și președintele CS
Koryo. Medaliile ob�inute garantează participarea spor-
tivilor noștri la Europenele de anul acesta. Vom încerca
să ob�inem cel putin două titluri de campion european,
ca și anul trecut la Lanciano în Italia, dar este extrem de
greu, având în vedere  că vor fi peste 1.000 de sportivi
din 18 �ări din Europa.

Continuare în pagina 6
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Cupa României, un test dificil trecut 

cu bine de lotul CS Koryo!
Continuare din pagina 5

Faptul că suntem gazde ne obligă la o pregătire
deosebită, care să ducă la rezultate remarcabile, demne
de Lotul Naţional de Karate Shito Ryu al României.

Din punct de vedere al pregătirii tehnice și
fizice, suntem în grafic, datorită și condi�iilor excelente
de antrenament asigurate de Primăria Voinesti, repre-
zentată de domnul primar Gabriel Sandu și domnul
viceprimar Claudiu Popa, care merită toată aprecierea
noastră și cărora le mul�umim. De asemenea, 
mulţumim pentru înţelegere şi susţinere conducerii
Liceului Tehnologic din localitate. 

Rezultatele noastre sunt și ale comunită�ii 
voineștene, o comunitate frumoasă, cu oameni extrem
de harnici, cunoscu�i pentru munca lor (pomicultură) și,

sperăm noi, și prin clubul de karate. Numele Koryo
Voineșt  s-a auzit în multe oraşe din Europa, precum:
Londra (Marea Britanie), Barcelona (Spania), Umag
(Croaţia), Porto (Portugalia), Limassol (Cipru), Lanciano
(Italia), Nove Zamchy (Slovacia), Vene�ia (Italia), 
aducând un beneficiu de imagine acestei comune 
minunate.

Ne așteaptă o lună de foc, din punct de 
vedere competi�ional, ultima mare confruntare sportivă
înainte de plecarea la Campionatul European fiind Cupa
Saichin Râmnicu Vâlcea, din data de 1 iunie 2019, care
reprezintă de altfel un ultim test al lotului CS Koryo
pentru Europenele din iunie. 

Felicitări tuturor sportivilor participanţi, dar mai
ales lotului CS Koryo, și mult succes în continuare!”,
spune Viorel Marinoiu - președintele CS Koryo.

Impozit pe glumit (De râsul plânsului)
Când va apărea această postare, se vor fi 

terminat deja niște interminabile alegeri în care nu se
va fi făcut altceva, decât ce s-a făcut de când oamenii
și-au câștigat dreptul să “aleagă?!”, și anume: ROTA�IA
HO�ILOR. Pe 26 mai, ho�ii din acel moment se vor fi
înlocuit deja cu ho�i mai noi sau mai vechi, dar de
fiecare dată mai specializa�i, că fac din ho�ie o 
adevărată artă, te minunezi ca prostul cât de 
inepuizabili sunt în desăvârșirea (pardon, șlefuirea 
continuă) a ARTEI FURATULUI. Eu am spus mereu că,
dacă am dori cu adevărat un viitor pentru �ară, Natură,
Omenire, un viitor benefic pentru orice pe lume, ar
trebui să alegem conducători până la vârsta de 
paisprezece ani. Atunci am fi conduși de aceia care nu

sunt încă polua�i de bani (și, Doamne, atâta de
inteligen�i și avizi de cunoaștere) și vor avea toate
motivele să fie PREOCUPA�I DE VIITOR, pentru că au tot
viitorul în fa�ă, nu ca expira�ii ăștia care au ca singură
lozincă: “DUPĂ MINE POTOPUL”. Dar, copiilor li se 
rezervă o singură alegere: SURGHIUNUL. Vine Ziua
Copilului și noi vom fi ales deja niște “PĂTURICI”(de la
Nicolae Filimon citire), care vor avea orice preocupare,
dar numai la viitorul copiilor nu se vor gândi. Din 
multele mele scrieri care îi reprezintă, aleg ceva potrivit
și mul�i se vor regăsi în aceste versuri, în care, iată, le
dau și o idee de impozitare acelora care au acest singur
�el: IMPOZITAREA.

Pe când impozit pe glumit?
Să râzi de cei care se fac de râs, e
blasfemie!
Când tu ai râs, nu te-ai gândit
Că-așa lucrare nu e de dorit
De cei ce-s puși acolo sus, în
Românie?

Tu chiar te crezi de capul tău?
Nu mai pricepi că să fi prost
Ascultător și-umil, îi datul tău
Că-altminteri va fi chiar de rău

Și te trezești făr de-adăpost?

Să râzi, auzi aici, ce gând nebun!
Mai bine plângi, dar cine știe?
De n-oi plăti și plânsu-acum
Că-așa-i corect, pe-al vie�ii drum
Să-�i plătești dreptul la robie.

Căci te-ai robit de bunăvoie
Ești servul lor făr ca să-�i ceară
Și-n ultim timp, atât ai voie
Să fugi din scumpa-�i, draga-�i, �ară

Să-�i afli pâinea cea amară.

Și râsul se transformă-n plâns
Și-ai vrea să spui, dar nu ai cui
De-al tău amar cât tu ai strâns
Și în�elegi că ai ajuns
Cumva...

DE RÂSUL PLÂNSULUI...

� Zali Sacagiu_Voinești
30.03.2015, 11:32
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1. Badea Maria-

Anastasia

2. Gălie Beniamin-

Mihai

3. Mihai Flavia-Ioana 

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Pîrvu David-

Georgian şi Stelian Florentina-

Adelina

2. Pambriu Constantin şi Zaharia

Vasilica-Ionela

3. Ciocea Iulian şi Grozavu Anişoara 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
17.04.2019 - 15.05.2019

DECESE

�1. Oncescu Germina 

2. Sanda Vasile 

3. Mandache Gavril

4. Oncescu Tomaida 

5. Litan Elena

6. Nica Ion 

7. Pirneci Valeriu 

8. Soare Mircea 

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 

Suntem aici pentru dumneavoastră!
Nu ezitaţi să ne contactaţi!
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Alegerile europarlamentare
Deși vremea de afară este, parcă, ruptă din

alt anotimp, ne aflăm, totuşi, la sfârșit de lună mai,
iar, în doar câteva zile, vrem sau nu vrem, vara își
va face sim�ită prezen�a (cel pu�in calendaristic).
Anul agricol pare a fi unul tare dificil, deoarece 
vremea capricioasă a avut efecte negative atât
privind legarea fructelor la unele specii pomicole,
dar și în ceea ce privește starea fitosanitară a altor
specii, precipita�iile abundente favorizând 
dezvoltarea bolilor în această perioadă. Dar, cum
noi, românii, suntem firi optimiste și văzând
nenorocirile din �ară și din lume, amintim 
strămoșescul: Doamne ferește de mai rău!

În doar câteva zile, mai exact pe data de 
26 mai, to�i românii sunt chema�i la vot, pentru a
hotărî cine sunt cei care ne vor reprezenta în
cadrul Parlamentului European pentru următorii
cinci ani. Parlamentul European este cel mai înalt
for al Uniunii Europene (organismul legislativ), ce
însumează un număr de 751 de deputa�i din toate
cele 28 de state membre. România are alocate în
cadrul Parlamentului European 32 de mandate. 

Reprezentarea în cadrul acestui organism
este extrem de importantă, deoarece aici sunt 
formulate și votate actele legislative care dezvoltă
politicile legate de justi�ie, securitate, economie,
energie, afaceri, muncă, migra�ie, comer�, 
agricultură, mediu, pentru to�i cetă�enii Europei.
Prin participarea la vot, fiecare român are dreptul
și posibilitatea de a-și desemna persoana sau 
persoanele care să-l reprezinte și să-i reprezinte
interesele cât mai corect în Europa.  

Auzim, din ce în ce mai des, sloganul “sunt
cetă�ean european și am drepturi”, fără, însă, a
realiza că drepturile crează și obliga�ii. Una dintre
aceste obliga�ii este însăși participarea la vot.  Aș
vrea să le amintesc celor care “se dau de ceasul
mor�ii” și fac pe #rezisten�ii pe la demonstra�ii,
televiziuni, live-uri pe re�elele de socializare că
acum este momentul să-și exercite dreptul 
cetă�enesc, acela de a alege, urmând să-și asume
rezultatele, indiferent care sunt, iar mai apoi să
respecte majoritatea stabilită în mod democratic. 

În ceea ce privește op�iunea de vot, fiecare
a avut ocazia să vadă candida�ii, să cunoască 
ofertele electorale și fiecare este în măsură să

decidă ceea ce este mai bine pentru el, pentru
familie și pentru societatea din care facem parte.
Viitorii europarlamentari trebuie să ne reprezinte
cu cinste și mândrie, să fie buni români și buni
patrio�i, profesioniști, cu experien�ă și for�ă, pentru
ca România să fie așezată în rând și cu drepturi
egale cu toate celelalte �ări, fără deosebire.

Decizile luate în cadrul Parlamentului
European trebuie să se răsfrângă asupra fiecărui
cetă�ean, a fiecărui roman, până în cele mai 
îndepărtate col�uri ale �ării. Avem nevoie de infra-
structură solidă (drumuri, sisteme de alimentare cu
apă și canalizare), de școli și spitale moderne, de
locuri de muncă și salarii decente, de un turism și 
o agricultură performante. Toate acestea vor fi
posibile numai cu o reprezentare corectă și 
performantă în Parlamentul European.

Cunoaștem bine cu to�ii beneficiile fon-
durilor europene accesate atât la nivelul comunei
noastre, cât și de fiecare dintre dumneavoastră în
parte. Banii europeni au contribuit la dezvoltarea
întregii comunită�i și, totodată, la îmbunătă�irea
condi�iilor de trai pentru prezent și genera�iile
următoare. Și am convingerea că, printr-o bună
colaborare, putem face mult mai multe pe viitor.

Fac precizarea că, în data de 26 mai 2019,
sec�iile de votare sunt deschise în intervalul 
07:00-21:00 și că se poate vota la orice sec�ie, dacă
nu vă afla�i pe raza localită�ii de domiciliu. Închei
cu convingerea că ve�i participa în număr cât mai
mare la vot și dorindu-vă numai bine.

Cu deosebită considera�ie,

Viceprimar Claudiu Popa


