Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.

Nr. 103 din 1 august 2019
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„Libertatea absolută se câştigă prin
dragoste. Căci doar dragostea îl
eliberează pe om de natura sa.”
(Mircea ELIADE)

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

Știu că marea majoritate dintre voi preferați concediul în luna august. Ei bine, eu l-am
programat anul acesta în iulie deoarece nu mai am astâmpărul necesar pentru a pleca cât mai departe
și... vorba aceea: să nu mi-o ia cumva altcineva înainte! Munte, Maramureș – puțină revenire pentru
refacere de bagaje – apoi mare.
Nu am fost niciodată o îndrăgostită de caniculă, dar vara te îndeamnă întotdeauna la evadare.
Nu sunteți în asentimentul meu?
Chiar dacă, aici, la Vulcana-Băi sunt peisaje mirifice, în această perioadă e un miros
îmbătător de iarbă proaspăt cosită, e o liniște patriarhală ce te odihnește maxim, e un aer ozonat careți umple plămânii…tot ne mai apucă uneori dorul de ducă! Avem norocul să ne fi născut într-un loc
binecuvântat de Dumnezeu și mi-aș dori să-l cunoască cât mai mulți. Știți ce ni se întâmplă frecvent?
Când vin pe la noi prietenii, ne întreabă consternați: „De ce mai plecați voi în concediu când la voi,
aici, parcă ai fi poposit în Rai?”.
Eu simt că vara este perioada viselor ce se pot trăi, a dorințelor pe care ni le putem îndeplini,
a zborului către înălțimi nebănuite… Ce bine ar fi să trăim într-o veșnică vară! Căldură, iubire,
zumzet de albine, zmeură coaptă, miros de flori de tei… Amețitor de frumos și cred că putem să
trăim această vară eternă. Paulo COELHO (scriitor brazilian) a spus ceva magnific: „Când îți dorești
ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău”. Ar trebui să cugetăm
adânc la cele spuse în această maximă pentru că sună extrem de bine, cel puțin din punctul meu de
vedere.
Nu-mi rămâne decât să vă fac urări pentru o vacanță de vis, să aveți timp bun și cât mai mulți
prieteni lângă voi! Să prețuim comorile pe care le avem și să încercăm să le păstrăm întreaga viață!
Prietenii sunt aceste comori.
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Caracterul îi dă omului libertatea
interioară.”
(Titu-Liviu MAIORESCU)

nr. 250 din 18 iulie 2019
privind convocarea Consiliului Local, în ședință ordinară,
pe luna iulie 2019

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, alin.
(1) – (4), art. 155 alin. (1) lit. b) combinat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198
alin. (1), art. 199 alin. (1) și (2) și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
e) Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 30 aprilie 2008 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi;
f) Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2017 privind stabilirea salariului de bază personalului din
Organigrama comunei și a indemnizației consilierilor locali;
g) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și
circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Vulcana-Băi,
aprobat prin Dispoziția primarului nr. 51/2003,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI emite următoarea dispoziție:
Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi, în ședință ordinară,
miercuri, 24 iulie 2019, ora 15:00, la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18.
Art. 2. - Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 3. - Domnul consilier local, Mircea-Nicolae IANCU, președintele de ședință și domnul
consilier local, Dumitru GHEORGHE, potențial președinte de ședință, sunt invitați să participe la
lucrările Comisiei de specialitate pentru dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei,

Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și privat al comunei și Comisiei de
specialitate pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni.
Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Dâmbovița, doamnelor și
domnilor consilieri locali și invitați, delegatului sătesc și se aduce la cunoștință publică prin depunere
la Monitorul Oficial al Comunei Vulcana-Băi, în format electronic, la pagina de internet
www.vulcanabai.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” și se înscrie în
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive, prin grija directorului executiv din cadrul
Direcției pentru monitorizarea procedurilor administrative.
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
 …………………………….………
Emil DRĂGHICI

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Dionisie BURCĂ

ANEXĂ
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 250 din 18 iulie 2019

PROIECTUL
ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24 iulie 2019
1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al II-lea 2019;
Întocmește și prezintă informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare
administrative.
2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2019;
Întocmește și prezintă spre consultare: doamna Pompilia BĂJENARU;
3. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
I/2019;
Întocmește și prezintă raportul: domnișoara Rebeca UȚA – inspector cu atribuții și
responsabilități în serviciul public de asistență socială și medicală comunitară.
4. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol.
a) Întocmește și prezintă analiza: doamna Simona OACHEȘU – inspector în Serviciul
comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitarveterinare.
b) Măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;
5. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei
Vulcana-Băi, pe semestrul I/2019;
Întocmește și prezintă analiza: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale și
șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență.
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2019 privind stabilirea de măsuri pentru
administrarea autoturismelor proprietatea comunei Vulcana-Băi, marca SKODA Fabia cu numărul
de înmatriculate DB 07 CVB și marca DACIA break cu numărul de înmatriculare DB 04 WNM;
7. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local
al comunei în trimestrul al II-lea/2019;
Inițiatorul proiectului de la pct. 4. lit.b), 6 și 7: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.

8. Probleme curente ale administrației publice locale;
9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI
COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI
OBLIGATORII
ULTERIOARE
EMITERII
DISPOZIȚIEI
PRIMARULUI COMUNEI NR. 250/2019
Semnătu
N
Dat
ra
persoanei
r.
a
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să
c
ZZ/
efectueze
rt.
LL/AN
procedura
0
1
2
3
18/
1
Semnarea dispoziției1)
07/2019
…/
2
Comunicarea către prefectul județului2)
…/2019
…/
3
Aducerea la cunoștință publică3+4)
…/2019
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter
…/
4
individual3+4)
…/2019
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte
…/
5
juridice6), după caz
…/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea
actelor administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile
legii, prin grija secretarului general al comunei.”;
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele
cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii
lor la cunoștință publică.”;
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

Ședința Consiliului Local din data de 24 iulie 2019
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„Omul s-a născut liber şi este pretutindeni în
lanţuri.”
(Jean-Jacques ROUSSEAU)

SFÂNTUL

IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ȘI

MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI – 11 AUGUST

Cu bucurie duhovnciească, împreună, fii și fiice ale
Arhiepiscopiei Târgoviștei, vom sărbători, în zilele de 10
și 11 august, pe ocrotitorul spiritual al Eparhiei noastre Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi
Mitropolitul Ţării Româneşti, importantă personalitate a
Ortodoxiei românești și universale. Primul sfânt canonizat
pe teritoriul țării noastre, Sfântul Ierarh Nifon este și
marele reorganizator al Bisericii muntene de la începutul
secolului al XVI-lea, cel care a marcat în mod rodnic viața
spirituală și culturală de la noi, pentru multă vreme. Lui îi
datorăm îndemnul repetat și insistent de utilizare a
tiparului în misiunea pastorală a Bisericii noastre, de care
atât Voievodul Radu cel Mare, cât și Sfântul Voievod
Neagoe Basarab au ținut seama, ei sprijinind tipărirea de
către Ieromonahul Macarie a vestitelor sale capodopere.
Anul acesta, aniversăm, cu aleasă recunoștință, un deceniu
de la aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nifon, de la
Mănăstirea Dionisiu, din Muntele Athos, și așezarea lor în
Catedrala din Târgoviște, pentru totdeauna. De asemenea, ne bucurăm de cei 10 ani de la
proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, cel mai cunoscut fiu
duhovnicesc al Sfântului Ierarh, cel care ne oferă, peste veacuri, un desăvârșit exemplu de politician
creștin. La două decenii de arhipăstorire, pe tronul arhieresc de la Târgoviște, țin să mulțumesc cu
recunoștință colaboratorilor, clericilor și credincioșilor, care în această perioadă m-au sprijinit în
îndeplinirea îndatoririlor vlădicești, aici, la Târgoviște, ca de altfel tuturor celor care vă manifestați
atașamentul față de valorile noastre tradiționale, românești și creștine, le trăiți și le promovați, în
viața cotidiană sau în spațiul virtual. Etras din Scrisoare pastoralã adresatã de către
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti şi a pelerinajului la moaştele
Sfântului -11 august 2019-

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Libertatea înseamnă răspundere, de
aceea majoritatea oamenilor se tem de ea.”
(George Bernard SHAW)

JOHN GLASWORTHY – 152 DE ANI DE LA NAȘTEREA PROZATORULUI
ENGLEZ – 14 august 1867 – 31 ianuarie 1933)

John
Galsworthy
s-a
născut
la 14
august 1867 la Kingston Hill (comitatul Surrey), într-o familie
de juriști a căror bunăstare a prosperat sub domnia reginei
Victoria. Împreună cu frații și surorile lui, el a crescut în casele
din ce în ce mai splendide, pe care tatăl său, mare proprietar
funciar, le construiește în apropierea Londrei. După studii
întreprinse la Harrow și apoi la Oxford, el intră în barou, dar
curând va părăsi această profesie. O idilă nefericită îl deprimă
atât de mult, încât tatăl lui îl trimite într-o călătorie pe mările
sudului, în cursul căreia este obligat să se familiarizeze cu
dreptul maritim. În drum spre Australia pe pachebotul Torrens,
John Galsworthy se împrietenește cu un ofițer maritim de
origine poloneză care-și povestește minunat aventurile sale de
marinar și contrabandist. Această întâlnire cu Joseph Conrad,
care deja își terminase primul său roman, va trezi în el tentația
de a deveni scriitor. „Mi-ar plăcea să fiu dotat pentru scris",
mărturisește el într-o scrisoare adresată unui prieten, „cred
într-adevăr că este mijlocul cel mai agreabil de a câștiga bani,
dar important pentru mine nu este atât faptul de a scrie, cât ideile exprimate. Presupun că arta de a
scrie poate fi cultivată, dar că nu e imposibil să cultivi claritatea profunzimilor, nici plantele rare". La
întoarcerea sa, manifestă foarte puțină plăcere pentru domeniul afacerilor. În 1895 se produce
evenimentul sentimental care va marca tot restul existenței sale: el devine iubitul Adei Cooper,
seducătoarea soție a vărului său, maiorul Athur Galsworthy. Orfană de tată, această pianistă are o
sensibilitate incompatibilă cu caracterul soțului său, iar John va trebui să aștepte zece ani până ce
vărul său va consimți să divorțeze, apoi moartea tatălui său, în 1905, pentru a regla printr-o căsătorie
această situație nelegitimă, foarte umilitoare într-o societate ca a sa. Primele tentative literare datează
din această perioadă a vieții sale. Chiar dacă publică patru cărți (1897-1901), sub pseudonimul de
John Sinjohn, el va renega două dintre acestea: From the Four Winds și Jocelyn.
Debutează în literatură sub numele său adevărat, în 1904, cu romanul The Island
Pharisees ("Insula fariseilor"), care are parte de o primire obișnuită. Va primi totuși pentru acest
manuscris, ca și pentru celelalte, sfaturi avizate și susținerea unui consilier literar, pe cât de talentat
pe atât de influent, Edward Garnett, faimosul editor care a jucat un rol la fel de decisiv pe lângă
Joseph Conrad, D. H. Lawrence și Arnold Bennett. Succesul îl cunoaște cu cea de-a doua
lucrare: The Man of Property (1906). John Galsworthy "amorsează" saga familiei Forsyte pe care o
va completa cincisprezece ani mai târziu, și unde domină acel personaj fascinant care este Soames.
În același an, prima sa piesă de teatru, Silver Box, este montată la Court Theatre, având parte de
"binecuvântarea" lui Bernard Shaw. John Galsworthy este propulsat dintr-odată în primul rând al
unui curent teatral, naturalist și social, influențat de către Ibsen. Mai mult reformator decât subversiv,

John Galsworthy va denunța inegalitățile tratamentului rezervat bogaților și săracilor în justiție. Prin
urmare, el va apăra sindicalismul, în Strife (1909) sau va denunța oroarea recluziunii criminale,
în Justice (1910) cu atâta vigoare, încât Winston Churchill, pe atunci ministru de Interne, va reforma
sistemul penitenciarelor britanice. Încearcă, într-o manieră mai puțin fericită, să se posteze în rolul de
reformator al societății, în Fraternity (1909), The Freelands (1915), dar este o altă temă, obsedantă,
inspirată de propria sa aventură cu Ada - aceea a căsătoriilor nepotrivite, a divorțului acordat cu
zgârcenie, a oprobiului care lovește cuplurile neligitime - temă explorată în The Patrician (1911)
și The Dark Flower (1913). Elogiile apropiaților săi, turneele triumfale în Statele Unite nu-i ascund
faptul că aparține unei epoci revolute. Prin educația sa se simte profund străin față de haosul
perioadei de după război. Nostalgia sa față de trecut îl împinge atunci să redea viață acestei părți a
societății pe care o cunoaște mai bine, familia, clasa mijlocie prosperă, atât de puternică la sfârșitul
domniei reginei Victoria, pe care a caricaturizat-o magistral în The Man of Property. Anii care i-au
mai rămas de trăit, din 1920 până în 1928, vor fi consacrați redactării cronicii-fluviu a familiei
Forsyte: mai întâi Forsyte Saga și apoi O comedie modernă, două trilogii în care Soames este figura
dominantă. Succesul operei este considerabil, ca și cum aceste valori uitate, precum proprietatea,
responsabilitatea unei femei și sensul familiei aveau ceva liniștitor, într-o societate care făcuse din
acestea tabula rasa. În teatru, piesa Loyalties (1920), care reglează conturile cu onoarea militară și
prejudecățile rasiste, cunoaște de asemenea o largă recunoaștere. În general, nuvelele și romanele
sale sunt inspirate de dorința sa de a releva în chip realist ce este nobil în oameni și deopotrivă de a
acuza „fariseismul, simțul proprietății, fatalitatea, care stau în calea simpatiei omului către om".
John Galsworthy excelează în arta portretului. Este un atent observator al trăsăturilor care
relevă calități sau defecte rezultând din determinarea socială a personajelor. Compasiunii sale
sincere, izvorâtă dintr-o înțelegere sensibilă a nedreptăților ca și a victimelor epocii, i se adaugă însă
uneori tendințe moralizatoare tradiționale scrisului englezesc. Scriitorul a apărut unora dintre criticii
sau comentatorii săi ca un om care-și zugrăvește personajele sub multiple aspecte, abținându-se însă
de a le judeca. În fapt, prin însăși alegerea și punerea în valoare a unei trăsături sau a alteia,
Galsworthy își conduce cititorul spre o anume apreciere a oamenilor și faptelor lor. Copleșit de
onoruri, John Galsworthy primește în 1929 Ordinul Meritului, după ce refuzase, cu 11 ani în urmă,
titlul de cavaler, oferit de Coroană. Fondează în 1921 Clubul PEN, celebra asociație internațională de
scriitori, cu sediul la Londra, devenindu-i primul președinte. O dată cu Sfârșit de capitol, un nou
triptic care va prelungi trilogiile precedente, el descrie lenta eroziune a unei alte familii, cu tradiții
mai vechi și de sorginte mai aristocratică decât cea a familiei Forsyte. Cu puțin înainte de moartea
scriitorului, în 1932, un premiu Nobel pentru literatură vine să încoroneze această operă, în care
satira socială este temperată de nostalgia unei lumi revolute. Galsworthy nu va putea să-și primească
personal acest premiu, încetând din viață în ziua de 31 ianuarie 1933.
 PROF. Petra MICULESCU

„Libertatea este dreptul de a nu
minţi.”
(Albert CAMUS)

25 II 1942
CLIPE DE ISTORIE TRĂITĂ

Sunt lucruri pe care mulți dintre noi nu le-am trăit și să dea Dumnezeu să nu le mai trăiască
nimeni niciodată. Războiul este poate cea mai cumplită „maladie” ce a decimat mii de oameni
nevinovați. Am aici o scrisoare a doamnei Maria ILIE către soțul dumneaei Toma ILIE cel care până
la finalul războiului a fost dat dispărut și nu s-a mai aflat niciodată nimic despre dumnealui. Este o
cumplită suferință în fiecare cuvânt așternut în această carte poștală...

Dragul meu Soț
In primul rând îți spun că mare mia fost bucuria când am mai primit și aceste cp cu
toate că este dela 25 Ianuarie dar mai mam liniștit puțin când văd că Bunul D=zeu
te-a apărat până acuma și mă rog ca să te apere și de aici înainte cu puterea lui cea
mare. Dragă Toma noi suntem bine Copii sau făcut mari dar Neluțu mereu mă întreabă
când vine Tăticu lui căii e dor de ei și nu știu ce să-i mai spui omai fi vreodata ziua
aceia fericită și mult dorită să ne mai întâlnim odată că nu știu de ce la uni esste
răsboi și la alți afaceri și petreceri dar nu mă gândesc la ce fac ei mă gândesc la ce

suferiți cei de sunteți pe acolo și ei nicinu visează. Dar mă rog lui Bunul D=zeu să te
apere săți scapi viața că ați fost in stare să vă apărați Țara. Toma am vrut săți trimit
alifie și ciorapi dar nu le primiește la Poștă spune că nu merge și îmi pare foarte rău că
am și cumpărat alifia, și nu pot să ți fac și eu atâta dar crede că nu se poate că eu am
buna plăcere, nu mai duce grija mă că am mai băgat o fată să-mi vada de copii ca să
pot să fac eu ce trebuie. Te rog dacă se poate scrie-mi mai des.
Te doresc și te sărut Marița
Se aude că a pierit și Costică al Firoftii

Tudor ILIE
ABSOLVENT AL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

„Lanţurile au redactat definiţia
libertăţii.”
(Tudor MUȘ ATESCU)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DEPARTE SUNT DE TINE
de Mihai EMINESCU

Departe sunt de tine şi singur lângă foc,
Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc.
Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit,
Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit.
Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri,
Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri;
Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti,
Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti,
Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci,
Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni subţiri şi reci;
Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini
Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva... apoi suspini...
Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi,
În sarutări unim noi sărmanele vieţi...
O! glasul amintirii rămâie pururi mut,
Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut,
Să uit cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult...
Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult!

„Libertatea omului e partea divină din el.”
(Petre ŢUŢEA)

ȘTIAȚI CĂ…

 ...în timpul vieții tale, ochii stau închiși aproximativ 5 ani?
 …China deține toți urșii Panda din lume? Orice urs din afara teritoriului chinez este închiriat.
 …după ce un angajat Google moare, soțul sau soția sa primește timp de 10 ani jumătate din
salariul acestuia, iar copiii, până la vârsta de 19 ani, câte 1000$ în fiecare lună?
 …pe teritoriul Vietnamului există cea mai mare peșteră din lume? Aceasta are proprii nori și
copaci.
 …mâncatul de tort cu ciocolată dimineața te poate ajuta să slăbești?
 …dacă o furnică ar fi de mărimea unui om, insecta ar avea viteza dublă a unui Lamborghini?
 …cea mai scumpă cafea din lume e făcută din excremente de pisică?
 …un pește balon are suficientă otravă pentru a omorî 30 de persoane?
 …popcornul este cea mai sănătoasă gustare „nesănătoasă”? Îmbunătățește structura oaselor, a
mușchilor, a pielii și ajută la digestie.
 ….caracatițele au trei inimi?
 …un designer din Londra a realizat o serie de haine pentru copii, care se adaptează în funcţie
de creşterea celor mici, de la 6 luni la 3 ani? Invenţia îi poate scuti de cheltuieli pe părinţii din
întreaga lume.
 …șoarecii din Palatul Westminster, din capitala Marii Britanii, au provocat în ultimul an
pagube în valoare de peste 130.000 de lire sterline?
 …prințesa Eugenie de York a fost inițial refuzată de Universitatea Newcastle, până când
responsabilul de admitere și-a dat seama că e de viță nobilă? Informația a ieșit la suprafață abia
acum, după ce a absolvit facultatea.
 ...caii dispun de un organ auxiliar numit și organul lui Jacobson, care comunică cu simțul
olfactiv al animalului ajutându-l pe acesta să distingă mai bine un anumit miros?
 ...dacă în medie, un cal măsoară peste 1,47 m, cel mai mic cal din lume măsura doar 43 de
centimetri? Thumbelina a fost cel mai mic cal din lume afectat de nanism. Aceasta, avea la naștere
greutatea unui bebeluș. Astfel, după nașterea Thumbelinei s-a înființat o fundație cu numele ei, ce se
ocupă cu strângerea de fonduri pentru copiii aflați în situații grele.
 ...rinocerul se număra printre cele mai apropiate „rude” ale calului? Sună amuzant nu?
Muzeul american de Istorie Naturală, arată că ei aparțin unui grup de mamifere cu un număr impar
de degete. Astfel, caii sunt mai apropiați ca specie de perisodactile, adică rinocerii și tapirii. Deci?
Un cal ar trebui să îi spună rinocerului, bunic?
 ...dacă calul este prietenul tău cel mai bun și ai o conversație cu el, îți vei da seama dacă
acesta te ascultă, privind urechile lui? Dacă calul tău flutură din urechi înseamnă că acesta este atent
și te ascultă, iar dacă îi va plăcea ceea ce îi zici și va fi încântat, urechile lui vor fi ciulite și îndreptate
înainte.Poți vedea și stările mai puțin bune ale calului tău. Dacă urechile lui sunt lăsate pe spate,
înseamnă că acesta este trist, supărat sau nervos, iar dacă ele sunt puțin aplecate spre exterior, calul
este relaxat, plictisit sau nu se simte bine.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„O nicovală dobândește cu timpul tăria
tuturor ciocanelor care au bătut-o!”
(Lucian BLAGA)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA
AUGUST

1 august
Elena MOREANU
Olimpia ILIE
Vasilica GRECU
Constanța TUDOR
Nicolae BURCĂ
Vasile PIOARU
Constantin FĂŞIE
Alexandra-Geanina BADEA
Ionela-Roxana BUCUROIU
Denisa-Georgiana DUMITRESCU
2 august
Gheorghiţa LĂCĂTUŞ
Gheorghe GRECU
Corina NICOLĂESCU
Andreea-Gabriela FLOREA
Alexandru-Robert POPESCU
Alexandru-Cătălin POPESCU
3 august
Virgil DRĂGHICI
Irina CIOCAN
Alexandru MITRESCU
Gheorghe TUDOR
Marilena-Isabela SAVU
Geanina ŞTEFAN
Constantin FLOREA
Camelia FĂŞIE
Dumitru-Cosmin ILIE
Vasilica-Andrada DOBRESCU
4 august
Traian FĂŞIE
Ion BADEA
Alisa-Cosmina SAMFIRESCU
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ
Orlando-Octavian SARU

5 august
Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Nicoleta-Georgiana BURLĂCIOIU
Alexandru-Cristinel DOBRESCU
Daniela Maria PĂDURE
6 august
Silvia DUMITRESCU
Ion IONIȚĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Caliopia BĂRBULESCU-VASILE
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
Denis-Constantin MOROE
7 august
Agripina ZEGHERU
Vasile ANTOFIE
Petruţa OPROIU
Constantin NEMUŢ
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Constantin SUSANU
Maria-Larisa COMAN
Iuliana-Mădălina UȘURELU
8 august
Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Rodica FĂŞIE
Ion ZEGHERU
Vasile ION

Marius-Costinel IONESCU
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
Gheorghe-Daniel BADEA
Rebeca-Maria NECȘOIU
Matias-Daniel POPESCU
9 august
Adina FERENȚ
Ramona FĂŞIE
Magdalena ILIE
Constantin STÎNGACIU
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
10 august
Vasilica GHEORGHE
Nicolae GRECU
Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Vasile BULIGIOIU
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuț-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Mihaela-Anamaria BADEA
Constantin-Evastian SPÎNU
Bianca-Andreea POPESCU
13 august
Valeria BUCĂ
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Raluca-Ana-Maria GRECU
Bogdan-Marian STÎNGACIU
Sara Maria MITRESCU
Erica Ioana MITRESCU
14 august
Maria GRECU

Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana-Daniela JOIŢA
Maria ILIUŢĂ
Vasilica-Mihaela MITRESCU
Roxana-Maria BADEA
Victoria-Florina BADEA
Darius-Cristian DUMITRU
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Adriana-Nicoleta ODAGIU
Maria-Daniela BUCUROIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Angela ENACHE
Ciprian ANTON
Aurel-Mihail BRÎNZICĂ
Ioana-Mădălina FĂȘIE
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robert-George PARASCHIVA
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
18 august
Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Cristina UDROIU
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA
Ana-Maria BADEA
Andreea-Mirabela UNGUREANU
Diana-Maria FĂȘIE
Anissia-Juana OPREA
19 august
Vasilica NICOLĂESCU
Mariana BURTOIU
Filareta BADEA
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Lilian CIUMAC
Eduard-Marian FĂŞIE
Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI

Carol-George PRIOTEASA
20 august
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Vasile SCUTARIU
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Dragoş-Marian ȘETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
Daria-Maria STANCIU
Denis-Cristian ARON
21 august
Vasile STÂNGACIU
Valeriu-Mihail SMARANDA
Lia MOREANU
Carmen FĂŞIE
Alina-Daniela BRÎNZICĂ
Constanța STOIAN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ
22 august
Maria BERECHET
Mioara ZEGHERU
Adriana BĂLAŞA
Ioan SARU
Mihaela GRECU
Ecaterina NEGULESCU
Marian MITRESCU
Carmen FĂȘIE
Eduard-Andrei STOIAN
Eva-Maria FÂȘIE
23 august
Iulian ARON
Constanța VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU
Darius-Bogdan-Andrei GOGU
Marius-Emanuel ȘETREANU
24 august
Valentina ŞETREANU
Gheorghe-Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
25 august
Vasilica TRONECI
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT

Matei STOIAN
Alin-Constantin DUMITRU
Antonia-Ecaterina FERENȚ
Sebastian-Petruț ANTOFIE
26 august
Vasilica ŞETREANU
Vasile ARON
Loredana-Marinela FLOREA
Dorina SAVU
Ion GOGU
Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Gabriela-Georgiana RĂDOI
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
Medeea-Elena BRÎNZICĂ
27 august
Ion GRECU
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU
Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Maria IONESCU
Mariana RĂDOI
Gheorghe SAVU
Ioana ȚÎRLEA
Mihai-Ciprian SPÎNU
29 august
Vasile UDROIU
Amalia-Carmencita CIOCAN
Nicolae BUCUROIU
Cristina-Marinela STAFIE
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA
30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Nicoleta-Iuliana ARON
Vanessa Miruna Maria FĂȘIE
Iuliana-Florina ILIE
Horia-Daniel STOIAN
31 august
Rodica GRECU
Gheorghe ŞERBAN
Daniela STOICA
Nicolae-Constantin ANTOFIE

„După ce descoperim că viaţa n-are nici un
înţeles, nu ne ră mâne altceva de făcut decât…
să-i dăm un înţeles!”
(Lucian BLAGA)
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