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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna iunie 2019 

Dragii mei, 

Vara și-a intrat în drepturi depline, alternând
perioade scurte de caniculă cu ploi, vijelii, furtuni şi
căderi de grindină. Plouă în fiecare zi, parcă am fi în
Marea Britanie. Desfundăm șan�uri, balastăm drumuri,
pregătim cofraje pentru turnat beton și a doua zi totul
este ca înainte. Suntem niște “Meșteri Monole”. Cu
toate acestea, ne desfășurăm activitatea conform 
programului riguros întocmit.

CE AM FĂCUT ÎN CEA MAI CAPRICIOASĂ LUNĂ 
A ACESTUI AN:
• Am finalizat lucrările privind realizarea șan�urilor 
betonate pe strada Gogești, din satul Voinești. Acum,
lucrăm la finalizarea șan�urilor betonate pe strada Valea
Adâncă, din satul Suduleni. Existen�a celor aproximativ
50 km de șan�uri betonate la nivelul întregii localită�i 
şi-a dovedit utilitatea, neexistând probleme majore în
urma căderilor abundente de apă. Totuși, aceste
șan�uri, din când în când, trebuie decolmatate.
• Se lucrează la modernizarea prin asfaltare a străzii
Cornă�el, în satul Manga. S-a efectuat profilarea 
drumului, balastarea, compactarea şi se lucrează la 
piatra spartă, urmând apoi să se toarne cele două 
straturi de covor asfaltic. Pe o parte a drumului, vor fi
amenajate șan�uri betonate şi platforme de acces în
gospodării.

• Lucrările la proiectul privind “Centrul de zi al 
seniorilor din satul Manga” sunt pu�in avansate fa�ă de
graficul stabilit. Au fost finalizate tencuielile interioare și
exterioare, au fost compartimentate grupurile 
sanitare, s-a efectuat izola�ia în pod, a fost finalizat 
gardul împrejmuitor, iar în perioada următoare se va
monta gresia în interior și se va trece la montarea 
termosistemului.
• În regim propriu, în fiecare zi de duminică, am
balastat străzile: Bazinul de apă în satul Suduleni, Piroiu
în satul Manga, Bocăncești și Capul Piscului în satul
Voinești. Vom continua asemenea lucrări, dar, pentru
drumurile care duc la proprietă�i, aceste lucrări vor fi
realizate în momentul în care proprietarii din zonele
vizate vor face dovada achitării taxelor și impozitelor
locale.
• Cu salaria�ii din Primărie, am construit încă o sta�ie de
autobuz, sta�ie ce a fost montată în fa�a Sta�iunii de
Cercetare Pomicolă din satul Voinești.
• Lucrările privind realizarea gardului împrejmutor la
cimitiriul din satul Voinești se apropie de final. Vom
începe lucrările privind amenajarea căilor de acces la
biserica din satul Gemenea-Brătulești și realizarea
gardului împrejmuitor.
• În data de 24 iunie, a fost emis Ordinul de începere a
lucrărilor pentru proiectul “Ranforsare DC 150, tronson
magazin Unic - comuna Cândești. În perioada
următoare, lucrările vor fi în plină desfășurare. Proiectul
va fi realizat în asociere cu Consiliul Jude�ean
Dâmbovi�a, în cote egale de finan�are.

În încheiere, vă mul�umesc pentru implicarea  și
sus�inerea de care a�i dat dovadă pe Facebook, privind
preluarea mandatului meu de parlamentar. Sunt
momente în via�ă când unele hotărâri majore trebuie
luate cu sufletul. În urma analizei comentariilor 
dumneavoastră și a discu�iilor cu familia mea, am decis
să rămân primarul dumneavoastră.

Cu deosebit respect, Sandu Gabriel Dănu�
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Despre conştiinţă
Atunci când, în via�a noastră, spunem că ne mustră

conștiin�a, că ea nu ne îngăduie să facem orice faptă, sau
dimpotrivă, că ea tace, dăm conștiin�ei o însemnătate aparte.
De aceea, în calea vie�ii creștine, învă�ătura despre conștiin�ă
ocupă un loc de excep�ie. 

După gândirea Sfin�ilor Părin�i, conștiin�a este legea
firească pusă de Dumnezeu în inima omului, odată cu actul
crea�iei: “Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sădit în el ceva
dumnezeiesc, un fel de gând ce are în sine, asemenea 
scânteii, atât lumină cât și căldură; un gând care luminează
mintea și îi arată ce este bine și ce este rău; aceasta se
numește conștiin�ă, iar ea este legea firească”.

Toate știin�ele lumii se cultivă prin intermediul
min�ii sau ra�iunii umane, însă conștiin�a pune în lumină
harul sau puterea lui Dumnezeu care desăvârșește toate
aceste descoperiri știin�ifice ale universului.

În grădina raiului exista o armonie perfectă între om
și Creator, astfel încât conștiin�a func�iona perfect.
Imperfec�iunea s-a născut odată cu căderea omului în păcat,
atunci când chipul lui Dumnezeu a fost alterat din pricina
păcatelor, adică a călcării voii și poruncii divine, iar conștiin�a
a avut un rol fundamental, acela de a descoperi calea cea
dreaptă pentru o modalitate de vie�uire corectă, curată și
dreaptă, îndemnând omul să se îmbrace  în haina virtu�ilor
creștinești.

Părin�ii spun că atunci când, prin căderea în păcat, a
fost călcată conștiin�a, a fost nevoie de legea scrisă, a fost
nevoie de venirea Mântuitorului Isus Hristos pe pâmânt prin
întrupare, ca să restabilească starea de comuniune pierdută,
să aprindă iarăși prin păzirea sfintelor Lui porunci acea 
scânteie dumnezeiască.

Lucrarea lui Hristos a stat în aceea că El a refăcut în
om conștiin�a, a reaprins scânteia călcată în picioare și
părăsită. Prin taina Sfântului Botez, fiecare nou botezat
primește un înger păzitor, ca să-i întărească chipul lui
Dumnezeu din el, prin păzirea conștiin�ei de lucrările rele sau
malifice.

Legea firească există însă și la necredincioși și la

păgâni, însă în ei e aceeași stare căzută. Cu toate acestea,
dacă ei urmează conștiin�ei lor, așa cum e ea pângărită, tot îi
duce, în cele din urmă,  la Dumnezeu. În acest sens, Sfântul
Apostol Pavel ne înva�ă: “Când păgânii care nu au lege, din
fire fac ale legii, aceștia neavând lege, își sunt loru-și lege”,
ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor prin mărturia
conștiin�ei lor și prin gândurile lor, care îi învinovă�esc sau îi
apără. (Romani2, 14-15).

Potrivit acestui verset biblic, se arată marea iubire
jerfelnică și milostivă a Domnului fa�ă de întreaga condi�ie
umană: credincioși sau necredincioși. De aceea, atunci când
săvârșim o faptă, trebuie să reflectăm adânc, dacă este luată
cu în�elepciune, spre folosul nostru, spre zidirea noastră
sufletească. 

Prin atitudinea noastră, prin prezen�a noastră de
spirit, arătăm ce fel de oameni suntem și în ce categorie de
creștini ne încadrăm: buni sau răi. Așadar, trebuie să ne
amintim mereu că în noi trăiește conștiin�a, că este necesar
ca focul acesteia să nu se stingă niciodată, să vibreze în noi,
să rămână veșnic aprins, prin gândirea, concep�ia de via�ă și
comportamentul nostru.

Analizând faptele noastre, coștiin�a se află într-o
situa�ie de excep�ie, pentru că nimeni nu ne cunoaște așa de
bine greșelile, nimeni nu ne poate urmări cu atâta statornicie
ca ea. În această privin�ă, conștiin�a este ceva nepre�uit
pentru mântuirea noastră, judecătorul drept și nemitarnic,
scânteie dumnezeiască fără de care nu ne putem mântui.

Atunci când sim�im că ne mustră conștiin�a pentru
săvârșirea unei fapte rele, înseamnă că suntem pe drumul cel
bun, al cunoașterii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă începutul
vie�ii veșnice. Prin urmare, fra�i creștini, să re�inem faptul că
prezen�a conștiin�ei în via�a creștină constituie o călăuză spre
Hristos, ne oferă capacitatea de a discerne corect ra�iunea
lucrurilor, spre săvârșirea faptelor de zidire sufletească în
vederea moștenirii împără�iei lui Dumnezeu. Amin.

Preot Vrăbiescu Constantin,

Parohia Gemenea Brătulești

Vând casă în comuna Voinesti,
sat Oncești (str. Principală, zona Valea lui
Băr), situată într-o zonă pitorească, cu
ieşire la DN 72A, frontal, iar în spate spre
drum forestier și pădure. Imobilul a fost
construit în 1982, din cărămidă și utilizat
în special ca locuin�ă de vacan�ă. Casa

are două intrări, 4 camere locuibile,
cămară, spa�iu pentru baie, hol și o
anexă cu bucătărie de vară, de iarnă și
terasă. Sub casă există un beci construit
din pietre de râu (lespezi), iar la intrarea
în curte există și garaj din bol�ari. Casa
este construită pe o suprafa�ă de 100 mp

și împrejmuită de o grădină de 4.000
mp, pe care există pomi fructiferi și vi�ă
de vie. În curte, există fântână cu apă
potabilă, casa este racordată la 
electricitate și cablu TV, iar re�eaua de
apă trece prin fa�a por�ii. Rela�ii la
numărul de telefon: 0736.284.098.

CASĂ DE VÂNZARE ÎN SATUL ONCEŞTI
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PREMIAN�II NOȘTRI, AN ȘCOLAR 2018-2019
� ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI
Clasa a V-a
UNGUREANU V. DARIA-CRISTINA - 9.84 - Premiul I
BARBU A. MARIA-ANTONIA - 9.71 - Premiul II
GHEBOIANU T.I. IONUT-CIPRIAN - 9.68 - Premiul III
GHEBOIANU T.I. SILVIU-GABRIEL - 9.68 - Premiul III

Clasa a VI-a
COTORON�U I. ALEXANDRA-ELENA - 9.67 - Premiul I
MIHAI I.A. ANDREI-OCTAVIAN - 9.50 - Premiul II
PREDA N. IOAN –ALEXANDRU - 9.41 - Premiul III

Clasa VII-a
STAN C. SARA DALIA - 9.08 - Premiul I
BRATU D.V. IULIAN AMUREL - 9.05 - Premiul II

Clasa VIII-a
CÎNPEANU A. ROBERT-IONU� - 9.97 - Premiul I
LAZAROVICI S. RUXANDRA-ELENA - 9.75 - Premiul II
BRATU A. ANA-MARIA-CRISTINA - 9.66- Premiul III

� ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI
Clasa a V-a
ILIE V. SARA-FLORINA - 10.00 - Premiul I
DINU A.P. RAMIR-SORIN - 9.94 - Premiul II
DRAGAN G. MATEI-STEFAN - 9.94 - Premiul II
HUIU G. ALEXANDRA-GEORGIANA - 9.69 - Premiul III

Clasa a VI-a
HUIU M.C. CRISTIANA-ȘTEFANIA - 9.82 - Premiul I
ȘERBAN C.C. ANA MARIA - 9.82 - Premiul I
MIRITA F. ALEXANDRA-FLORINA - 9.79 - Premiul II
LI�ESCU I. BIANCA-MARIA - 9.76 - Premiul III

Clasa a VII-a
NĂBÎRJOIU R.N.MIHAELA ALEXANDRA - 9.88 - Premiul I

COCOȘ M. GABRIEL-ALEXANDRU - 9.82- Premiul II
COMAN D.C. DRAGOȘ-GABRIEL - 9.82 - Premiul II
IONESCU D.S. CORINA ELENA - 9.76 - Premiul III
TĂNASE C.C. TEODORA - 9.76 - Premiul III

Clasa a VIII-a
COMĂNESCU D.N. ALEXIA ANDREEA - 10.00 - Premiul I
CRISTEA M RALUCA MAGDALENA - 10.00 - Premiul I
NITESCU N.A. DANIELA NICOLETA - 9.94 - Premiul II
MOCANU N FLORIANA LIANA - 9.88 - Premiul III

� ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA-BRĂTULEȘTI
Clasa a V-a
ONCESCU IM. MARIA-REBECA - 9.93 - Premiul I
BUCURA T.R. IONUT-SEBASTIAN - 9,78 - Premiul II
BUCURA F. MIHNEA-IONUT - 9.71 - Premiul III

Clasa a VI-a
COTE� V. CRISTINA-AMALIA - 10.00 - Premiul I
DIRIUȘ A. ANDREI-VLAD - 9.79 - Premiul II
ROȘU N. ALEXANDRA-MARIA - 9.58 - Premiul III

Clasa a VII-a
COTE� V. BIANCA-MARIA - 9.82 - Premiul I
PAVELESCU C.V. ANDREEA-CRISTINA - 9.79 - Premiul II
DOJANĂ G. MARIA-MAGDALENA - 9.38 - Premiul III

Clasa a VIII-a
ERCULESCU C. RAREȘ-MIHAI - 9.75 - Premiul I
DUMITRU I. ANA-MARIA - 9.63 - Premiul II
BARBU G. GEORGIANA - 9.25 - Premiul III

FELICITĂRI! VACAN�Ă FRUMOASĂ, CU MOMENTE DE
RELAXARE PE CARE LE MERITA�I CU PRISOSIN�Ă!

Sfârșit de an
Azi din pragul ușii mele
Priveam melancolic spre fereastră
Iar timpul parcă zbura cu aripioarele sale de smarald
Pe afară în aerul din ce in ce mai cald.
Draga noastră scoală te vom iubi întotdeuna
Și-�i vom cânta un imn pe care sa-l audă
Pana chiar și luna.
Dragii nostri profesori presăra�i
Cu multă răbdare și emancipare
Să ști�i că noi zilnic învă�ăm cum să vă respectăm îndeajuns
Pentru tot drumul pe care, cu ajutorul dumneavoastră l-am
parcurs.
Dragul nostru stilou cu cerneală din aur
Făurit de zeii divini
Î�i mul�umim pentru tot sprijinul acordat

Și pentru tot suportul dat.
Dragul nostru manual cel ce ne-ai călăuzit și ne-ai ajutat
Î�i urăm un trai ușor
Și pe al�i copii să-i aju�i cu spor.
Draga noastră copilărie
Va veni un moment dat
Cînd darul tinere�ii ne va fi luat
Iar noi nu vom mai avea înca o via�ă
Pe care sa o trăim înc-odat*
Iar vouă, tuturor, inclusiv colegilor,
Vă doresc vacan�ă minunată
Și la anul să ne întâlnim împreună încă o dată!

� ADRIANA DOJANĂ
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Petrece ore în șir în fa�a calculatorului, nu doarme
noaptea și începe să-și neglijeze școala? Tipic pentru un 
adolescent, am putea spune. Dar nu și bun pentru sănătatea
lui. Iată ce po�i face ca să-l dezlipești din fa�a monitorului
sau, mai nou, din faţa telefonului!

În încercarea de a satisfice toate capriciile copiilor,
dar și pentru a-i �ine ocupa�i cât suntem la serviciu sau cât
mai trebăluim prin casă, preferăm să le cumpărăm copiilor
calculator sau, mai nou, telefoane de ultimă genera�ie. Deși
internetul ar trebui să aibă un rol educativ, este mult mai
ușor să fie folosit ca o sursă de distrac�ie.

Peste 43% dintre copii accesează internetul pentru a
se juca, iar 19% dintre ei pentru a comunica prin programele
de mesagerie, chat sau pentru a sta pe forumuri. Mai pu�in
de un sfert dintre ei se folosesc de internet pentru a căuta
materiale sau documente care le sunt necesare la școală.

Dependen�a de calculator a început să afecteze din
ce în ce mai mul�i copii în ultimii ani. Specialiștii avertizează
că majoritatea copiilor care petrec mult tip la calculator devin
adul�i dezorganiza�i și izola�i.

Este dependent de calculator dacă:
- își petrece aproape tot timpul în fa�a calculatorului, fie
jucându-se, fie navigând pe internet;
- se izolează tot mai mult de prieteni și de familie;
- nu mănâncă;
- ignoră orice persoană care încearcă să-l distragă de la 
computer;

- are rezultate slabe la școală și multe absen�e nemotivate;
- are un comportament agresiv fa�ă de cei apropiati;
- întâmpină probleme de adaptare atât la școală, cât și în
afara ei;
- nu se poate concentra;
- nu doarme sau este mai tot timpul obosit.

Sfaturi pentru părin�i:
- nu instala calculatorul la el în cameră, ci într-un loc în care îl
po�i supraveghea tot timpul;
- stabili�i împreună un orar fix de folosire a calculatorului:
întâi trebuie să-și facă lec�iile, apoi se poate juca;
- iesi�i mai des la plimbare, la picnic sau trimite-l în tabere în
vacan�ă;
- încurajează-l să facă mișcare, să practice sportul care-i
place;
- lasă-l să-și facă prieteni;
- atribui�i diverse treburi suplimentare copilului, în cazul în
care folosește prea mult timp calculatorul.

Pentru a convinge un copil dependent de internet 
să facă “detoxifiere digital”, trebuie în primul rând ca tu, ca
parinte, să-i dai un exemplu. Dacă îi impui lui să facă asta, iar
voi, părin�ii, păstra�i mobilele și sta�i chiar în fa�a lui pe
internet, nu-l vei convinge nici pe el. Eexemplul este cel mai
puternic argument.

Asistent comunitar,

Cornelia Ionescu

Dependen�a de internet

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

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

strucţii; � Îngrijitor animale

Se asigură cazare, trei mese și 100 lei/zi.

Rela�ii la telefon 0722.737.827  - Nica Mirel

Vând Skoda Fabia, an fabrica�ie 2007, 120.000 km, capacitate
motor 1198 cm3, benzină, cutie de viteză manuală, cumpărată

de mine de nouă din reprezentan�ă, motor 1.2 benzină, aer
condi�ionat, geamuri electrice fa�ă, oglinzi electrice încălzite,

computer de bord, ABS, ESP, servodirec�ie, proiectoare de
ceaţă, Mp3 CD Player, jante de aliaj originale Skoda.

Mașina este foarte bine între�inută, fără semne de uzură
majore, atât la interior cât si la exterior. A fost condusă numai

de mine!  Kilometri se pot verifica. Majoritatea reviziilor făcute
în reprezentanţa Skoda. Serie saşiu: TMBNY46Y774166733. 

Contact: Anca Smaranda. Tel: 0723.008.377.
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E mai important ce laşi în urmă 
decât ce trimiţi înapoi!

Irina a rămas acasă cu bunicii acum 3 ani, după ce
părin�ii au plecat în Italia. În ultimii doi ani, a suferit de mai
multe ori de amigdalită și a fost nevoită să lipsească mult de
la școală. Iarna aceasta, după ce s-a îmbolnăvit din nou,
medicii le-au recomandat bunicilor o interven�ie chirurgicală.
Dar, pentru efectuarea acesteia, este nevoie de con-
sim�ământul reprezentantului legal al copilului, iar bunicii nu
au această calitate...

Pentru rezultatele școlare excelente, Miruna a 
câștigat participarea la o tabără de o săptămână la munte.
Părin�ii ar trebui să semneze pentru plecarea ei în tabără,
însă aceștia sunt la muncă în străinătate, iar pe Miruna au
lăsat-o cu bunicii, fără a anun�a autorită�ile…

Dacă pleci la muncă în străinătate, iar copilul tău
rămâne în grija altei persoane decât un părinte, ai obliga�ia
legală de a anun�a acest lucru la Primăria din localitatea de
domiciliu! Procedura continuă la judecătoria competentă 
teritorial. Doar astfel, copilul tău este în siguran�ă și poate
beneficia de toate drepturile sale!

Conform legii, în situa�ia în care ambii părin�i sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la
care locuiește copilul inten�ionează să plece la muncă în
străinătate, aceștia (acesta) trebuie să anun�e serviciul public
de asisten�ă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile
înainte de a părăsi �ara, cu privire la inten�ia de a pleca și
persoana care se va ocupa de între�inerea copilului. Aceste
dispozi�ii sunt aplicabile și în cazul plecării tutorelui.

Confirmarea persoanei în între�inerea căreia va
rămâne copilul se efectuează de către judecătoria competen-
tă teritorial.

Persoana desemnată pentru între�inerea copilului
trebuie să facă parte din familia extinsă (poate fi bunic,
unchi/mătușă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui
bunic), să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească garan�iile
morale şi condi�iile materiale necesare creșterii și îngrijirii
unui copil.

Asistent social,

Banu Simona

Împlinire deplină

Oh! Dumnezeule scump �in să-�i mul�umesc
Căci rugăciunea tu mi-ai ascultat
Ca să mă… recăsătoresc.
Însă nu cu cea pe care eu am vrut
Nici cu niciuna din cele care m-au dorit
Ci cu aceea pe care tu mi-ai pregătit.

Ce frumos este când; noi de tine ascultăm
Și facem totul întocmai după voia ta
Atuncea parcă înzecit răspuns avem
Și mai ales s-o am ca rod al meu
Smulsă din lumea aceasta păcătoasă, bântuită de cel rău
Și să pot veni cu ea în cer la tine Tată Dumnezeu.

Cât de minunat tu ai lucrat
Și ai făcut-o ca totul să-în�eleagă
Lăn�ic, cercei și verighete tot le-a aruncat
Și-a vrut cu drag la adunare ca să meargă
Din suflet în genunchi către Hristos cu bucurie a strigat
Î�i mul�umesc, oh Domnul meu, și pentru mine ai murit și-ai
înviat!

Să zică lumea și rudele ce-o vrea
Sincer, n-am nicio vină că și eu mă mir?
A fost ea de la Domnul ca să fie chiar so�ia mea

Domnul Isus ne-a întâlnit și ne-a unit, ne-a dat inelul
dragostei curat din aur de safir
Și dacă cealaltă m-a părăsit crezând că mi-a dat cu piciorul
Cu Domnul Nostru Hristos, noi ferici�i ne vom petrece
viitorul!

Noi nunta și nici paranghelii cu lumea nu facem
Căci nu ne-ngăduie nici Domnul, nici cuvântul sfânt
Însă cu daruri și cu fișicuri pe to�i vă așteptăm
Pute�i veni și de trei ori că nu ne supărăm
C-așa se-ntoarce roata cu obiceiuri pe pământ,
Cât vom trăi aici până în cer plecăm.

La to�i dragii noștri vă urăm, măcar pe jumătate să ave�i
Din ce-avem noi aicea pe pământ și-n cer ca fericire
Și totuși vă dorim la fel și în eternitate
Să fi�i deplini cuprinși de slava Domnului și-a lui iubire
Iar în final eu vă mărturisesc cinstit
Ca Anișoara mea a reușit ca să mă facă fericit
Aicea și mai împlinit!

Daniel Popescu

Gemenea Brătulești, Voinești
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Cupa Saishin, în vitrina CS Koryo!

Locul I în ierarhia celor 27 de cluburi participante!

Cu 24 de medalii, dintre care 12 de aur, 4 de argint și 8 de

bronz, și un total de 52 de puncte, CS Koryo s-a clasat pe

locul I în ierarhia cluburilor participante la cea de-a XX-a

edi�ie a Cupei Saishin Râmnicu Vâlcea karate interstiluri, 

organizată sâmbătă, 1 iunie 2019, în Sala Sporturilor “Traian”.

Lotul CS Koryo a fost format din 22 de sportivi, care au făcut

dovada unei bune pregătiri, luptând admirabil pentru culorile

clubului, la finalul competi�iei care a durat 10 ore, clasând 

CS Koryo pe prima treaptă a podiumului.

Prestigioasa competi�ie, una dintre cele mai puternice din

România, a adunat la start 430 de sportivi din 27 de cluburi,

care s-au întrecut la cele două probe tradi�ionale, kata și

kumite, individual, precum și kata echipe.

“Mulţumesc sportivilor care au făcut posibil acest rezultat,

precum și instructorilor Marinoiu Andrei și Olteanu Andreea

și, nu în ultimul rând, mulţumesc părin�ilor sportivilor, 

pentru sus�inerea financiară, dar și domnului Vulpoiu

Adrian, pentru sprijinul acordat în transportul lotului

reprezentativ”, spune Viorel Marinoiu – preşedinte CS

Koryo.

Rezultate de excep�ie ale karatiștilor

voineșteni la Campionatul European

de Karate Shito Ryu, Arad 2019

Peste 500 de sportivi din 17 �ări au luat startul la cea de-a 

VII-a edi�ie a Campionatului European de Karate Shito Ryu,

desfășurată în Sala Sporturilor Victoria din Arad, în perioada

14-16 iunie 2019.

Luptând cu hotărâre și curaj, sportivii CS Koryo și-au făcut pe

deplin datoria, îmbogă�ind palmaresul României cu 9 medalii,

dintre care 2 de aur - respectiv două titluri de Campion

European, 3 de argint -  respectiv 3 titluri de Vicecampion

European și 4 medalii de bronz.

De remarcat evolu�ia foarte bună a elevilor care se antre-

nează la sala de sport a Liceului Tehnologic Voinești, care au

reușit să urce pe podium, astfel:

• Echipa de kata masculin  9-12 ani: Locul I (Oprescu Bogdan,

Stoian Denis, Dincă Fabian).

• Echipa de kata feminine 9-12 ani: Locul III (Stroe Denisa,

Nedelcu Georgiana, Ungureanu Ștefania).

• Costanzo Isabella: 

Locul II, Vicecampioană Europeană de kumite cade�i +54Kg

Locul II, Vicecampioană Europeană de kata echipe cadete

Locul III – kata cadete individual

Locul III – kumite echipe cadete.

• Dinișor Delia: Locul II, Vicecampioană Europeană de kumite

copii 10-12 ani +45 kg.

“Cele 7 medalii europene obţinute de sportivii voineșteni,

spune domnul Viorel Marinoiu - antrenorul și președintele

clubului, reprezintă modul nostru cel mai eficient de a

mul�umi comunită�ii, părinţilor sportivilor în special, pentru

investi�iile făcute în micii karatiști, și, nu în ultimul rând, de

a mulţumi administra�iei publice locale, care a avut

încredere în activitatea desfășurată de către CS Koryo, la

toate nivelurile: jude�ean, na�ional și international. 

Dedicăm toate medaliile europene, câștigate cu muncă și

sudoare, acestei minunate comunită�i, oamenilor curajoşi și

înteprinzători, care iubesc concuren�a și performan�a, știind

să aprecieze cum se cuvine lucrul bine făcut”. 
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1. Oncioiu Eric-

Andrei

2. Sandu Maya-

Elena 

3. Ciobanu Cristina-Gabriela

4. Nedelea Ecaterina-Ştefania

5. Matei Anisia-Florentina 

6. Pambriu Sofia-Gabriela

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Popescu Daniel şi

Ion Ana 

2. Dumitrache Ion-Liviu şi Sibiescu

Alina-Elena 

3. Cazan Petruţ-Laurenţiu şi Despa

Andreea-Daniela

4. Ungureanu Lucian şi Enache

Corina-Ştefania 

5. Niţă Alexandru-Marius şi Stanciu

Elena-Adina

6. Dogărel Valentin şi Tănase

Andreea-Ionela

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
15.05.2019 - 24.06.2019

DECESE

�1. Grigore Mihail 

2. Danciu Ion 

3. Zamfirache Elisabeta 

4. Stegăroiu Ioana-Marieta 

5. Dumitru Verona 

6. Stroe Ileana 

7. Nicolae Elena 

8. Vasile Petru 

9. Cîrstoiu Neculae 

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 ezitaţi să ne contactaţi!

Iar scriu la comandă, 
dar asemenea comenzi să

tot fie!
Îmi e drag să scriu, dar atunci când trebuie, nu să siluiesc cuvintele

fără rost, așa cum spunea inegalabilul Eminescu: ”E ușor a scrie versuri / Când
nimic nu ai a spune / Înșirând la vorbe goale / Ce din coadă au să sune”. 

Dacă nu am inspira�ie sau o temă în gând, tac, dar uneori anumite
persoane dragi, îmi propun o temă și atunci scriu o poezie la “comandă” și
cred că reușesc destul de bine. 

De data aceasta, surprinzător, un fost coleg al fiului meu, care acum
este deja doctor, Toni Diaconu, mult respect pentru unde a ajuns, mi-a
“comandat” o poezie după o fotografie. Crede�i că mi-a trebuit mai mult?
Versurile au venit de la sine, nici nu aveam timp să scriu. Așa că, iată:

Când copil eram

Zmeu eu mă credeam

Și-într-un nuc am pus

Legat cât mai sus

Un lemn sub�irel

Să m-agă� de el 

Și mă că�ăram

Tarzan mă credeam

Mul�i se minunau

Și chiar nu credeau

Că un pui de om

Se ca�ără-n pom 

Fără pic de frică

Cum n-ar fi nimică

Mai apoi prin ani

Al�ii-au fost Tarzani

Puiul meu cel mic

Azi, cel mai voinic

Alt gând nu avea

Doar se că�ăra

Pe orice, oricând

Având doar în gând

Să fie, el, sus

Nu acela: “SUS”

De-aia zic, acum

Că pe-același drum

Eu, cu fiul meu

Dar, de Dumnezeu

Ne-am tot că�ărat

Nu pentru furat

Și suntem cumva

Ca cei nuci din poza ta.

Zali Sacagiu_Voinești
10.06.2019, 22:51



☺☺☺

Câţiva politicieni, cam cu chef, fac un turneu 
electoral prin sate. Pe un drum de ţară, maşina se
izbeste de un copac si accidentu-i gata. Aflat în 
trecere, un ţăran cu frica lui Dumnezeu îi adună, îi
îngroapă pe loc şi îşi vede mai departe de treabă.
După un timp, se observă lipsa politicienilor.
Anchetă, reconstituire, interogatorii etc.
Anchetatorul îl intreabă pe ţăran:
- Când ai sosit la locul accidentului mai era vreunul
în viaţă?
- Unii dintre ei ziceau că sunt, dar parcă poţi să-i
crezi pe ăştia...

☺☺☺

O blondă ieşea de la secţia de votare. O întreabă o prietenă:  
– Ce faci, tu? Pe cine ai pus ştampila?
– Pe preşedintele comisiei. Era aşa drăguţ…

☺☺☺

– Dle Putin, am pentru dvs. două veşti, una bună şi alta rea. 
– Începe cu cea bună. 
– Vă felicit, aţi câştigat la alegeri şi iarăşi sunteţi preşedinte. 
– Şi cea rea? 
– Nimeni nu a votat pentru dvs.

☺☺☺

La Palatul Victoria se opreşte badea Gheorghe cu bicicleta, 
o rezeamă de gard şi începe să caşte ochii în jur. 
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de aici că vin miniştrii, primul-ministru… 
Badea Gheorghe: 
- No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!

☺☺☺

Oricine are dreptul să fie prost... Dar unii abuzează de acest
privilegiu!

În data de 26 mai, au avut loc alegerile pentru
Parlamentul European. La nivelul comunei Voinești, în
cele cinci sec�ii de votare, s-au prezentat pentru a-și
exercita dreptul legal 2.878 de persoane.  Procentual,
prezen�a la vot a fost de 57,67% din numărul de alegă-
tori afla�i pe listele electorale.

În urma numărării voturilor, s-au ob�inut urmă-
toarele rezultate:
PSD -1.202 voturi (43,1%)
PNL - 524 voturi (18,8%)
PRO ROMÂNIA – 463 voturi (16,6%)
USR – 281 voturi (10,1%)
PMP – 140 voturi (5,1%)

Celelalte partide (sau candida�i independen�i)
intrate în cursă au ob�inut procente sub 5%, însumând
180 voturi (6,5%). Diferen�a de 88 voturi (3,1% ) au fost
nule. Au fost înregistrate 320 de persoane care au votat

pe liste suplimentare.

La nivelul jude�ului Dâmbovi�a, s-au prezentat
la urne 225.036 votan�i (52,53 %), iar rezultatul a fost
următorul:
PSD – 70.359 voturi (32,85%)
PNL – 55.219 voturi (25,78%)
USR – 33.102 voturi (15,46%)
PRO ROMÂNIA – 23.205 voturi (10,83%)
PMP – 12.411 voturi (5,79%)

Referitor la referendum, în comuna Voinești (în
cele cinci sec�ii de votare), au votat 2.193 de persoane
(43,94%). La cele două întrebări, au răspuns cu DA
1.382 de persoane (91,2 %) și cu NU 133 de persoane
(8,8%). 

Viceprimar,

Claudiu Popa
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DECORA�IUNI EVENIMENTEDECORA�IUNI EVENIMENTE
Ave�i nunta în 2019 și ave�i nevoie de amenajat 

sala? Apela�i cu încredere la noi!

Vă punem la dispozi�ie orice ave�i nevoie

pentru un eveniment reușit.

Invita�ii

Aranjmente florale

Baloane cu heliu

Lumânări și buchete

Servicii foto&video

Gheta�a cargonică

Fum greu pentru vals

Artificii

Ne pute�i găsi pe facebook

(Decora�iuni evenimente) 

și la telefon 

0728.521.792 

La orice contract 

încheiat cu noi, 

care depășește suma 

de 2.000 RON, 

ave�i ghea�ă carbonică și fum greu 

pentru valsul mirilor cadou

Rezultate alegeri europarlamentare 2019  

^Pastila de ras


