
 

 

 
 

 

Primăria și Consiliul Local 
Raport de activitate luna iunie 2018 

Dragii mei, 

 

 
 

Prima lună de vară a anului 2018 se apropie de final. Au fost ploi torențiale, 

inundații în anumite zone din localitate cu nemulțumiri din partea dumneavoastră pe 

alocuri cu blesteme dintre cele mai diversificate, parcă noi am fi cei vinovați, noi  cei 

care am muncit și până la 2 noaptea (la intersecția de la arta populară), noi cei care 

vă rugăm de fiecare dată să va desfundați șanțurile din fața proprietății și ne lovim de 

același refuz categoric sau vorbe de genul „să-l desfunde aia de la 416, beneficiarii 

de ajutor social.  

Iubiți voineșteni țin să va transmit că beneficiarii de ajutor social atât de 

putini cați au mai rămas au un program bine stabilit după care își desfășoară 

activitatea lunar. Cat despre blesteme, acuzații și înjurături există un „DUMNEZEU 

PENTRU TOATĂ LUMEA”. 

Vă respectam, cerem să fim respectați. Cu amenințări și înjurături problemele 

apărute prin furia naturii nu vor putea fi rezolvate IMEDIAT sau ACUM. 

Cat privește activitatea noastră vă pot spune că suntem în grafic cu proiectele 

în derulare.  

Ce am făcut: 

• Am finalizat proiectul privind modernizarea prin asfaltare a străzilor Valea 

Mare, Tanculesti și Valea Teodorestilor în satul  Gemenea Bratulesti și 

Papusesti și Bazinului de Apa în satul Voineștii. Pe aceste străzi au fost 

realizați și 6 km de șanțuri pentru accesul în gospodarii.  Vă reamintesc că 

dumneavoastră aveți obligația să curățați șanțurile și să desfundați 

podiștile din fața proprietăților. În caz contrar ne simțim obligați să 

aplicăm amenzi conform hotărârilor consiliului local. 

• Proiectul privind modernizarea prin asfaltare a străzilor Valea Adânca din 

satul Suduleni și Bisericii, Morii, Aldescu, Moruju, Gogesti din satul 

Voinești a fost finalizat. Au fost turnate ambele straturi de asfalt (binderul 

+ stratul de uzură) urmând ca în perioada următoare să înceapă realizarea 

șanțurilor betonate și plăcile betonate pentru accesul în gospodarii. Pentru 

acest proiect s-a decontat suma de 1.240.000 lei urmând ca în funcție de 

lucrările efectuate să decontam întreaga sumă pană la 2.200.000 lei. 
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• Continuam lucrările la Centru de zi pentru copii în satul Gemenea 

Brătulești proiect ce ne-am propus a fi terminat la debutul anului școlar 

2018 – 2019. 

• Am început lucrările privind modernizarea și reabilitarea stațiilor de apă 

potabila din Brătulești, Voineștii, Suduleni. Se vor repara tencuielile 

distruse, se va realiza învelitoare din carton bituminos și vor fi realizate 

zugrăvelile exterioare. La Brătulești lucrările sunt aproape finalizate 

urmând ca în luna următoare și celelalte stații să fie modernizate. 

În încheiere respectuos vă rog să aveți răbdare fiindcă absolut toate 

problemele dumneavoastră vor fi rezolvate. Suntem o mana de oameni și 

executam lucrări dintr-un buget strâns din plata taxelor și impozitelor locale 

care în foarte multe cazuri nu sunt achitate la timp sau deloc. 

Vom fi obligați să trecem la executări silite chiar dacă nu ne-am dorit acest 

lucru.  

Vă doresc multa sănătate și multe bucurii. 

 

 

Cu deosebit respect, 

Sandu Gabriel Dănuț 

 


