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Sã întâmpinãm anul 2014
mulþumiþi, optimiºti, încrezãtori!
Dragii mei,
Mai avem un pas ºi 2013 devine
amintire. O amintire plãcutã, dacã
luãm în calcul faptul cã, în ciuda
greutãþilor cauzate de criza economicã mondialã, de convulsiile
sociale ºi politice din România, am
reuºit sã materializãm o serie de
proiecte menite sã ne

îmbunãtãþeascã viaþa, nouã,
voineºtenilor. ªi nu ne vom opri aici!
Dumneavoastrã, locuitorii comunei
Voineºti, meritaþi mai mult! Sunteþi
oameni gospodari, destoinici, capabili sã deceþi renumele Frumosului
de Voineºti pânã la capãtul lumii.
Menirea noastrã, a celor
care ne aflãm la cârma localitãþii,
este aceea de a vã asigura condiþii

de viaþã civilizate, în ton cu cerinþele
europene ºi cu tradiþiile noastre.
Împreunã cu viceprimarul comunei,
Claudiu Popa, cu sprijinul aparatului
de specialitate din Primãria Voineºti,
ºi, evident, cu ajutorul consilierilor
locali, am cãutat sã fim într-o permanentã legãturã cu dumneavoastrã,
sã þinem ritmul cu pulsul localitãþii!
Continuare în pagina 2
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Cãutãm, zi de zi, lunã de lunã, an de an, sã
îmbunãtãþim comunicarea cu dumneavoastrã, cei care
ne-aþi mandatat cu încredere sã conducem Voineºtiul.
Problemele de orice fel nu pot fi rezolvate benefic decât
dacã sunt cunoscute la timp ºi analizate rapid.
2013 este la final. Noul an ne va gãsi mulþumiþi,
optimiºti, încrezãtori. Vom fi ºi în 2014 cãutãtori de bine.
Mergem mai departe împreunã. Ca prieteni, ca luptãtori
care vrem binele comunei Voineºti.
La mulþi ani! Sã fiþi fericiþi ºi vã promitem cã întotdeauna
vã vom fi alãturi.

Primarul dumneavoastrã,
Dãnuþ Gabriel Sand
du

G.A.L. Valea Ialomiþei
Ureazã tuturor membrilor, colaboratorilor
ºi locuitorilor comunelor arondate
Crãciun fericit alãturi de cei dragi
ºi
La mulþi ani!
Gheorghe ANA, director executiv al G.A.L

A mai trecut un an…
Iatã-ne ajunºi în luna
decembrie, lunã de bilanþ ºi sãrbãtoare pentru toþi. A fost un an plin
pentru ªcoala Gimnazialã Suduleni,
un an în care noi, cadrele didactice,
împreunã cu pãrinþii ºi elevii, am
reuºit prin sprijin reciproc sã ne
atingem obiectivul: EDUCAÞIA
ELEVULUI.
Plecând de la sintagma
„vorba îl învaþã, exemplul îl
convinge”, am aplicat pentru mai
multe proiecte de mediu, în care
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aportul elevilor ºi al pãrinþilor a fost
foarte mare, rezultatele fiind vizibile
la nivelul comunitãþii noastre, prin
pãstrarea unui mediu mai curat (cel
mai bun exemplu fiind dat de
punctul Canal, care în urma acþiunilor întreprinse de noi a devenit mai
curat). De asemenea, am reuºit sã
atragem ºi agenþii economici din
zonã în aceste proiecte, contribuind,
prin colectarea selectivã a
deºeurilor, la pãstrarea unui mediu
cât mai curat.

Pentru noul an ne propunem
sã continuãm a fi aproape de comunitate, de familiile elevilor noºtri
precum ºi de agenþii economici,
dorindu-ne ca ºi aceºtia sã continue
a se implica în educarea copiilor.
ªcoala Gimnazialã
Suduleni vã ureazã Sãrbãtori
Fericite, tot ceea ce vã doriþi în
noul a n º i m ultã p utere d e m uncã!

Prof. Iurea Ionuþ
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Liniºte ºi siguranþã
Mulþumim colaboratorilor ºi
organelor administraþiei publice
locale pentru sprijinul acordat în
îndeplinirea atribuþiilor specifice ºi îi
asigurãm pe cetãþenii comunei
Voineºti de întreaga noastrã disponibilitate pentru menþinerea unui climat de ordine ºi liniºte publicã în
zona de responsabilitate.
Pe aceastã cale, având în

0

vedere apropierea sãrbãtorilor de
iarnã, sfãtuim cetãþenii sã nu
foloseascã materiale pirotehnice
neautorizate pentru întîmpinarea
eventualelor incidente pe aceastã
linie.
Cu ocazia sãrbãtorilor de
iarnã ºi a anului nou Grupa de
Jandarmi Supraveghere ºi Ordine
Publicã Voineºti vã transmite cele

mai sincere urãri de sãnãtate, fericire, bucurii ºi împliniri, dumneavoastrã ºi tuturor celor dragi. Fie ca
aceste sãrbãtori sã vã aducã liniºte
ºi pace sufleteascã, iar anul ce va
urma sã fie cu prosperitate ºi satisfacþii depline.

Comand
dant G.J.S.O.P Voineºti
Plt. Adj. Dojanã Silad
de

Gânduri bune, urãri de sãnãtate,
împliniri ºi bucurii vã ureazã tuturor
Corporaþia Topo, prin ing. cadastru
Onea Valentin.
LA MULÞI ANI!

Mãsuri preventive
pentru sãrbãtori fãrã probleme
Dragi cetãþeni ai comunei Voineºti,
Iatã cã ne aflãm la finalul
unui an în care am avut parte de
bune ºi de rele. Aceastã perioadã
este destinatã în mod special
bilanþurilor dar ºi gândurilor de bine
atât pentru perioada sãrbãtorilor de
iarna cât ºi pentru anul 2014.
Pentru perioada imediat
urmãtoare mã voi referi la câteva
mãsuri preventive pe care fiecare
dintre noi trebuie sã le luãm pentru
a nu cãdea victime ale unorinfractiuni sau ale unor accidente:
- este cunoscut faptul cã în perioada
sãrbãtorilor de iarnã avem obiceiul
sã plecãm de la domiciliu la rude
sau prieteni, de aceea este bine sã
nu lãsãm gospodãriile nesupravegheate, sã le lãsãm în grija unor
persoane de încredere, sã lãsãm un
bec aprins pe timp de noapte ºi sã

luãm toate mãsurile de asigurare
necesare;
- tot în perioada sãrbãtorilor, copiii
au obiceiul sã foloseascã diverse
tipuri de artificii ºi petarde astfel cã
aceºtia pot fi victime ale unor
accidente. De asemenea, informaþivã cu privire la tipul de petarde ºi
artificii pe care aveþi dreptul sã le
folosiþi în aceastã perioadã întrucît
deþinerea lor constituie infracþiune;
- vã rog sã aveþi grijã cu alcoolul
pe care îl consumaþi în aceastã
perioadã întrucât se cunoaºte faptul
cã pe fondul consumului de alcool
au loc cele mai multe stãri conflictuale care de cele mai multe ori se
încheie cu dosar penal ºi sancþiuni
contravenþionale, fãrã a pune în
discuþie neplãcerile create de
vãtãmãrile corporale .
Pentru a putea acoperi
întreaga problematicã ºi a putea

interveni eficient, vã rog sã ne
anunþaþi la numãrul de telefon
0754.201.864.
În final, mulþumesc celor
care aþi înþeles cã respectarea legii
este absolut necesarã pentru
menþinerea unui climat de ordine ºi
liniºte publicã în localitatea noastrã
ºi vã asigur cã lucrãtorii Postului de
Poliþie Voineºti ºi cei ai Secþiei 5
Poliþie Ruralã Voineºti desfãºoarã
întreaga activitate pentru liniºtea ºi
siguranþa dumneavoastrã.
Vã urez sãrbãtori fericite,
pline de bucurii, sãnãtate ºi împliniri
alãturi de cei dragi !

ªEFUL SECÞIEI 5 POLIÞIE
RURALÃ VOINEªTI
Insp
pector princip
pal de poliþie
Uþa Nicolae Gabriel
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TAXE ªI IMPOZITE 2014
În data de 27.11.2013, în ºedinþa de Consiliul
Local nr. 79/201, s-au stabilit impozitele ºi taxele locale
pentru anul 2014.
Impozitul pentru clãdiri persoane fizice, terenuri
intravilane ºi extravilane persoane fizice ºi juridice,
impozitul asupra mijloacelor de transport persoane
fizice ºi juridice au fost majorate cu un procent de 5%.
Bonificaþia în procent de 10% se acordã tuturor
personelor fizice ºi juridice care achitã anticipat
impozitele ºi taxele pânã la data de 31.03.2014.
Vã reamintim cã impozitele pe clãdiri, terenuri ºi
taxele pe mijloacele de transport se achitã în douã rate
egale:
 50% pânã la data de 31.03.2014
 50% pânã la data de 30.09.2014
Taxa pentru eliberarea Certificatului de producãtor s-a stabilit la 65 lei, fãrã a se mai percepe taxa de
vizã trimestrialã.
Începând din anul 2014 taxa de paza se
exclude.
Taxa pentru închirierea buldoexcavatorului este
de:
z 120 lei/ora pentru cetãþenii comunei Voineºtipersoane fizice.
z 180 lei/ora pentru cetãþenii altor comune ºi
persoane juridice .
Taxa pentru închiriere tocãtoare de resturi
vegetale este de 10 lei/prãjinã (200mp).
Taxele pentru cãminele culturale sunt urmãtoarele:

 Cãmin Cultural Voineºti:
- 600 lei sala micã pentru cetãþenii
comunei Voineºti
- 1.000 lei sala micã pentru cetatenii altor
comune
- 1.000 lei sala mare pentru cetãþenii
comunei Voineºti
- 1.500 lei sala mare pentru cetãþenii altor
comune
La aceste sume se mai adaugã 150 lei, pe
perioada anotimpului rece, pentru cheltuielile cu agentul
termic.
 Cãmin Cultural Gemenea
- 1.000 lei pentru cetãþenii comunei
Voineºti
- 1.500 lei pentru cetãþenii altor comune
 Cãmin Cultural Suduleni - 600 lei
 Camin Cultural Manga - 600 lei.
Scutirile ºi facilitãþile se acordã:
- veteranilor de rãzboi, vãduvelor veteranilor de rãzboi
nerecãsãtorite,
- persoanelor fizice prevãzute la art. 1 al Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate pe motive politice,
revoluþionarilor etc.
- persoanele cu handicap gradul 1.

AVRA
AM SIMONA
A
Operator Rol fiscal

Se reactualizeazã PUG-ul comunei
STIMAÞI CETÃÞENI
În vederea elaborãrii
Planului Urbanistic General al
comunei Voineºti (reactualizare), în
cadrul Etapei de dezbatere publicã
ºi consultarea populaþiei, vã rugãm
sã transmiteþi observaþii ºi propuneri,
pentru realizarea unei lucrãri cât mai
complete, care sã rãspundã cerinþelor tuturor utilizatorilor.
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Observaþiile ºi propunerile
se pot adresa în scris,la sediul
Primãriei comunei Voineºti
(Tel/fax 0245679324, e-mail consiliullocalvoinesti@yahoo.com), pânã la
demararea Etapei a 3 a,
Actualizarea documentaþiei Plan
Urbanistic General ºi Regulament
Local de Urbanism, dupã etapa de
dezbatere publicã ºi consultarea
populaþiei (data se va afiºa).

Rãspunsurile la observaþiile
primite în aceastã perioadã ,vor fi
puse la dispoziþia publicului, pe siteul Primãriei comunei Voineºti.
Documentaþia existentã
poate fi consultatã în fiecare zi, de
luni pânã vineri între orele 9-16, la
sediul Primãriei comunei VoineºtiCompartiment Urbanism-consilier
urbanism Gavrilã Camelia.
Vã mulþumim!
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Vin Sãrbãtorile
Cât de repede trece timpul?
Parcã ieri sau alaltãieri începeam
noul an 2013 cu speranþe ºi idealuri
cã va fi un an mai bun. ªi este
omeneºte sã gândim aºa.
În speranþa lor, unii oameni
îl amestecã ºi pe Dumnezeu în gândurile lor, alþii nu. Poate viaþa de zi
cu zi cu împlinirile sau neîmplinirile
ei îl face pe om sã uite de divinitate.
Acest lucru, adicã uitarea de
Dumnezeu, dacã se repetã de mai
multe ori, face ca omul sã
sãrãceascã sufleteºte ºi trupeºte
faþã de Creatorul a toata lumea.
Mijloacele de informare ºi comunicare din aceste zile ne aduc în faþa
noastrã tot felul de opþiuni legate de
aºa zisa bunãstare a vieþi noastre.
Cum sã ne odihnim, cum sã
ne hrãnim ºi cum sã ne petrecem
timpul liber. Numai cã în aceastã
ofertã lipseºte ceea ce este mai
important pentru om, adicã

Dumnezeu.
Vin Sfintele Sãrbãtori ale
Naºterii Domnului. Se promoveazã
tot felul de oferte de a-ºi petrece
omul zilele de sãrbãtoare la munte
sau la mare, sau mai ºtiu eu pe
unde ºi nu se spune nimic despre
Crãciun, Sf. Vasile sau Boboteazã
cã acestea sunt prilejuri de a ne
face datoria de creºtini fiecare la
biserica lui ºi fiecare sã se bucure în
familie alãturi de cei dragi în aceste
zile de sãrbãtoare.
Spuneam la începutul
cuvântului meu cã timpul trece
repede; dacã vrem o parte din acest
timp îl putem aloca conºtiinþei ºi
sufletului nostru. Aºa cum trupul are
nevoie de îngrijire, la fel are ºi sufletul. În ce timp gãseºte omul pacea
sufleteascã ºi unde, dacã nu în
aceastã perioadã de sãrbãtori
creºtine, când de fiecare datã ne
amintim de Naºterea Pruncului Iisus

care a venit pe lume pentru ca
nouã, oamenilor, sã ne fie viaþã mai
bunã. Cum înþeleg oamenii acest
lucru se vede la fiecare dintre noi.
Numai gândul cã Dumnezeu nu ne
lasã ºi deja am fãcut un pas spre
El.
Fiecare dintre noi încheie
acest an aºa cum a vrut Dumnezeu,
dar sã cãutam a face binele ºi sã nu
mai repetãm rãul cu care ne-am
obiºnuit.
Nu întâmplãtor, chiar în
prima zi a Noului An, sunt douã mari
sãrbãtori creºtine: ”Tãierea Împrejur
a lui Iisus Hristos ºi Sf. Vasile”.
Participând la Slujba de la bisericã
primim fiecare o binecuvântare care
ne îndreaptã gândurile spre bine în
anul în care vom intra cu toþii.

Cu speranþa în maii bine,
Preot Nedelea Alexandru
Parohiia Izvoarele-S
Sudulenii

Se pot face multe într-o
o viaþã
Nimeni n-ar putea demonstra cã e copleºit atât de tare de
grijile vieþii, încât nu se poate ocupa
ºi de cele ale sufletului sãu. Suntem
copleºiþi de griji, dar nu într-atât
încât sã nu putem trimite un gând în
Sus. Românul are o vorbã: „Nu-i da
Doamne, omului cât poate duce!’’
Dacã ar fi s-o analizãm puþin, am
spune: Ce lucru extraordinar ar fi,
de-ar face oamenii tot ceea ce pot
face! Cãci cu toate grijile vieþii, pe
care dãm adesea vina, cât timp nu
risipim în zadar? Câte n-am putea
face în plus faþã de ceea ce facem!..
Fie cã ne ignoram forþele, fie
cã nu ni le punem la lucru sau nu ne
asumãm conºtiincios responsabilitatea personalã pentru tot ce singuri
putem face... În schimb ne plângem
cã ne copleºesc grijile vieþii!

Dumnezeu nu ne dã niciodatã mai mult decât putem duce.
Se zice cã un copil îl ajuta
pe tatãl sau la împachetatul unor
lãzi cu bunuri ºi apoi era pus sã le
transporte la oarecare distanþã unde
le depozita. Cineva, care trecea pe
acolo, îi zise copilului: „nu crezi cã e
prea grea lada aceasta?’’ Copilul
rãspunse: „Tata ºtie cât pot eu duce
ºi nu mã încarcã mai mult. Doar mã
iubeºte!’’ Ce-i drept, pe unii îi
copleºesc grijile vieþii ºi îi paralizeazã, dar nu pe cei care ºtiu sã-ºi
facã ordine în gînduri ºi în griji.
Origen (scriitor grec 185253) a scris 6000 de opere. A gãsit
timp într-o viaþã scurtã de om sã
scrie 6.000 de opere. ªi cine mai
ºtie sã numere titlurile pe care le-a
scris la noi , spre exemplu Nicolae

Iorga? Cãrþi întregi se pot scrie
numai cu titlurile operelor sale.
Gama preocupãrilor temeinice
fãcute cu devotament în mersul
devenirii a tot ce putem numi
adevãrate valori umane, se extind
desigur ºi în alte variante ºi multiple
domenii de activitate... Se spune cã
„trebuie sã muncim ca ºi cum nu
vom muri niciodatã dar sã ne
îngrijim sufletul ca ºi cum vom muri
mâine. Este adevãrat!!! Se pot face
multe intr-o viata!”....numai dacã
existã ºi dorinþã, cãci lipsa interesului în efectuarea lucrurilor utile vieþii,
ucide orice iniþiativã.

*inspirat din Ortodoxie
Paraschiiva Prodan – pensiionarã
Gemenea-B
Brãtuleºtii
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Gânduri b une, p entru u n a n m ai b un!
Numãrãtoarea inversã pânã
la sfârºitul anului calendaristic 2013,
se apropie de final. Încheiem anul
2013, dar nu ºi cel ºcolar, sub
semnul încrederii cã noi, cadrele
didactice care activãm în cadrul
Liceului Tehnologic Voineºti, am
abordat mãsuri eficiente pentru ca
procesul educaþional sã se
desfãºoare normal, chiar dacã
condiþiile materiale nu au fost la
nivelul cerut. Nu am ezitat, în aceste
condiþii vitrege, am reuºit sã obþinem
rezultate foarte bune la olimpiadele
ºi concursurile judeþene ºi, un loc de
frunte în clasamentul liceelor tehnologice raportat la rezultatele
examenului de bacalaureat 2013.

De asemenea, continuãm
seria proiectelor europene. În martie
2014, grupul de elevi ºi profesori din
Cehia vor fi oaspeþii comunei
Voineºti, ºi mai nou, pregãtim 10
elevi pentru un plasament de
pregãtire profesionalã de douã
sãptãmâni, în localitatea Plymouth
din Marea Britanie, acþiune în cadrul
programului Leonardo da Vincimobilitãþi.
Ne aºteaptã un an cu multe
obiective de îndeplinit, modernizarea
ºi dotarea spaþiilor de cazare ºi
construirea unei sãli de sport în
perimetrul liceului sunt rezultatul
implicãrii edililor locali în schimbãrile
vizibile care au loc la nivelul

comunei Voineºti. Lucrãrile la clãdirea principalã sunt în desfãºurare,
anul ºcolar 2014-2015 va începe în
acest spaþiu, o altã marcã pentru
acest liceu, sãli ºi laboratoare dotate
cu echipamente moderne pentru un
învãþãmânt tehnologic bazat pe
formarea de competenþe.
La final de an, în ajunul
sãrbãtorilor de iarnã, urez cadrelor
didactice, elevilor, pãrinþilor ºi
tuturor factorilor locali cu care am
colaborat în anul 2013, multã
sãnãtate, fericire, ºi împlinirea
tuturor dorinþelor.

Ion Constantinescu
Director Liceul Tehnologic Voineºti

SC DIGITAL CABLE SYSTEM (AKTA TV)
vã ureazã,
cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã,
multã sãnãtate, prosperitate
ºi belºug în viaþã!

Rubrica medicului veterinar
Acum la încheierea a încã
unui an, un an destul de dificil în
existenþa noastrã, nu pot decât sã vã
mulþumesc celor care aþi dat dovadã
de demnitate ºi înþelegere a treburilor
vieþii ºi astfel pe problemele legate de
aceastã profesie ºi anume cea de
medic veterinar, aþi înþeles cã a
preveni este mult mai bine (cel mai
bine) decât a trata ºi astfel am
colaborat bine ºi foarte bine.
Iar celor care nu au înþeles cu
ce se mãnâncã sãnãtatea animalelor
ºi implicit sãnãtatea oamenilor, mai le
accord timp de înþelegere a tainelor
vieþii ºi sãnãtãþii în speranþa cã vor
ajunge sã înþeleagã cã ,,medicul uman
trateazã oamenii, iar medicul veterinar
trateazã omenirea” - aºa cum spunea
Louis Pasteur, ºi afirm acest lucru
apãsat pentru cã „suntem ceea ce
mâncãm”.
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În anul care s-a scurs cu
repeziciune pe lângã, noi au fost ºi
împliniri dar ºi eºecuri. Existã încã
oameni, locuitori ai comunei noastre
care nu au înteles, cum spuneam,
importanþa sãnãtãþii ºi educaþiei spre
sãnãtate.
În acest context, în perioada
lunii decembrie, atunci când dumneavoastrã veþi sacrifica „la greu“ porcinele
din gospodãriile proprii, vã rog
gândiþi-vã bine la importanþa sãnãtãþii
dvs. ºi testaþi carnea de la animalele
sacrificate, pentru depistarea
„trichinelozei” o boalã provocatã de
larvele nematodului „Trichinela
spirallis” (un parazit) prezent în
musculatura porcului (la cei infestaþi).
Se poate detecta numai cu
acest examen „trichineloscopic” care
este un examen contra cost, C.M.V
Voinesti îl executã la cerere pentru

dumneavoastrã.
Se aduce totodatã, cu proba
de carne, care constã în porþiuni de 510 cm (100 g) din muºchii pilieri
diafragmatici ºi crotaliul (fluturaºul din
plastic) din urechea animalului – pentru a putea fi scãzut din B.N.D.
ªi, pentru cã urmeazã sãrbãtoarea Naºterii Mântuitorului Lumii
Domnul nostru ISUS HRISTOS, vã
urez un Crãciun fericit, cu sãnãtate ºi
împliniri ºi Domnul sã facã sã se
nascã, adicã sã fie în fiecare dintre
dumneavoastrã.
ªi pentru anul care vine vã
doresc sãnãtate, spor în toate ºi un
tradiþional „La mulþi ani“!

Dr. Mîndroiu Nicolae
Medic veterinar C.M.V. Voineºti
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E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea naºterii
Mântuitorului cuprinde sufletele ºi le înnobileazã. Fie ca magia
sãrbãtorilor de iarnã, cu zvon de cântece ºi clopoþei, sã aducã fericire,
sãnãtate ºi bunãstare în casele dumneavostrã!
S.C. GEOTOP MARINA SRL ureazã tuturor colaboratorilor
ºi locuitorilor comunei Voineºti
Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!

POVEªTI DESPRE NOI
ªI (VOI)NEªTI ...
Sfârºit de an... Prilej de bilanþ...
Privesc înapoi ºi mã
încearcã sentimente amestecate...
Nemulþumire ºi frustrare, pentru cã
în ºcoalã, deºi s-au realizat destule
îmbunãtãþiri, mai sunt încã multe
de fãcut… clãdiri de finalizat, note
mici de îndreptat ºi lipsuri de tot
felul.
Speranþã ºi optimism pentru
viitor (sunt o optimistã incorigibilã)
fiindcã privesc spre Europa, deci
spre un învãþãmânt de calitate, cãci
un popor neinstruit e doar o masã
uºor de dirijat, nu un lider; o piaþã
de desfacere, nu un partener de
afaceri.
Am trãit 32 de ani într-o

cetate comunistã ºi, chiar dacã de
un sfert de veac s-au deschis porþile
cetãþii, încã n-am gãsit o cale
sigurã, stabilã ºi performantã în
învãþãmântul românesc. Mai
cãutãm… ªi eu ºi colegii mei,
dascãlii acestui sistem, încã în
reformã.
În speranþa cã vor veni,
totuºi, acele vremuri aºteptate, vã
urez tuturor sãnãtate ºi noroc,
putere de muncã ºi tradiþionalul
LA MULÞI ANI, ÎN NOUL AN 2014.

Prof. Elena Pãdure;
ªcoala Voiineºtii

STARE CIVILÃ
19.11. 2013 - 11.12.2013

NÃSCUÞI
1. JIMBLARU
RALUCA-NICOLETA
2. MILEA ELENA ªTEFANIA
3. STANCU EVA - MARIA

Le dorim viaþã lungã
ºi fericitã!

DECESE
1. ISTRATE NICOLAE
2. MARIN NICULAE
3. LIÞESCU
PARASCHIVA
4. COMAN NICOLAE

Dumnezeu sã-ii odihneascã!

D’ale gemenenilor…

Cultura ºi comorile locale

În dorinþa conºtientizãrii
valorilor culturale ºi morale din
localitatea noastrã, ªcoala
Gemenea a prezentat o activitate
artisticã în cadrul Cercului de
activitãþi metodice educative, pe
semestru l.
ªezãtoarea prezentatã în
cadrul activitãþii a sensibilizat ºi
entuziasmat elevii, în mod neaºteptat. Aceºtia au trãit intens sentimentul patriotic, au îmbrãcat cu mândrie
portul naþional ºi au împletit sârguin-

cios lâna din furca bunicii.
A fost o imagine memorabilã
ºi, pentru prima datã, am conºtientizat „frumuseþea româneascã” de
care am tot auzit. Acest „tablou” m-a
fãcut sã sper cã „valorile/comorile
locale” pot renaºte, trebuie doar sã
ºtergem „praful democraþiei
româneºti” care a îmbâcsit totul. Ne
lipseºte elanul, entuziasmul poate
chiar iniþiativa de a cãuta comori
spirituale; suntem entuziasmaþi de
cele materiale. Acceptãm adesea

chiciuri, achiziþionãm falsitate,
promovãm non-valori, ne intereseazã aparenþa ºi uitãm esenþa.
Imaginea puritãþii, a sinceritãþii, emoþia cititã pe chipul copiilor
reprezintã o comoarã ce strãluceºte
mai mult decât banii sau averea;
mai mult decât orice imagine spoitã
în culori, menitã sã-þi atragã atenþia.
Anul care vine sã ne
gãseascã cu bine. Sãrbatori fericite!

Prof. Mãnescu Elena
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Tot înainte spre binele tuturor
Iatã-ne ajunºi la finalul
anului 2013. Mai bun, mai rãu sau la
fel ca ceilalþi…Dacã e sã facem o
analizã per ansamblu, putem spune
cã a fost unul normal cu bune ºi cu
rele deopotrivã. Problemele au fost
cele veºnice.
Pomicultura, principala
sursã de venit a comunei noastre
ne-a jucat feste arãtându-se mai
mult decât surprinzãtoare: dupã o
primãvarã cu multe flori ne-am trezit
cã fructele care au rãmas sunt mai
puþine ca niciodatã. Am spus nu-i
numic le vom vinde pe acestea cu
un preþ bun ºi vom recupera paguba
dar n-a fost sã fie aºa. Vara a fost
când ploioasã în exces când
secetoasã. Toamna a venit cu alte
belele. Acele puþine fructe rãmase
au început sã se strice dupã
recoltare iar preþul de valorificare a
scãzut sub cel de acum mai bine de
zece ani.
Furnizorii bat la uºã, cerând
banii pentru pesticide iar resursele
pentru investiþiile de la anul sunt
inexistente.
Soluþii sunt dar nu sunt
acceptate. Þin minte cã în primavarã
ni s-a oferit posibilitatea valorificãrii
fructelor de Voineºti pe piaþa mare,
într-unul din cele mai cunoscute
lanþuri de hypermarket-uri. Gândul la
asociere într-o formã organizatã a
spulberat orice ºansã ºi cei veniþi cu
aceastã idee au plecat învârtinduse. A sosit mai târziu delegaþia
condusã de însuºi ministrul
Agriculturii. Cu alte propuneri ºi alte

soluþii. Rezultatul, acelaºi: fiecare
doreºte sã se descurce pe cont
propriu ºi dacã s-ar putea sã fie
ajutat mai mult decît vecinul sãu.
Vechea ºi nemuritoarea meteahnã a
românului, aceea de a fi mai
ºmecher decât ceilalþi nu ne dã ºi nu
ne va da pace.
În ceea ce ne priveºte pe
noi, administraþia localã, putem
spune cã 2013 a fost un an cu
realizãri ºi satisfacþii.
Fãrã campanii electorale
parcã a fost un an mai liniºtit în care
am avut timp sã mai dereticãm prin
ogradã cum zice românul. Câte ceva
prin fiecare sat al comunei ca sã se
vadã o schimbare pe ici pe colo.
Prin intermediul Gazetei de Voineºti,
v-am þinut la curent cu noutãþile de
la nivelul comunei. Nu le voi mai
enumera fiindcã le ºtiþi cu toþii. Au
fost întocmite ºi depuse proiecte, au
primit finanþare ºi s-a trecut la fapte.
Cã tot vorbeam mai devreme de
asociere, vreau sã vã reamintesc cã,
în urma asocierii în G.A.L, am primit
finanþare pentru asfaltarea satului
Lunca. De asemenea, în asociere cu
Consiliul Judetean, vor fi asfaltate
strãzi din Gemenea-Brãtuleºti,
Izvoarele ºi Suduleni. Sperãm, în
acest sens, ca anul ce vine sã fie
cel puþin la fel de bun ca acesta, sã
ducem la bun sfârºit proiectele
începute ºi sã demarãm altele noi.
Dar, la vreme de sãrbãtoare
se cade, mãcar pentru câteva zile,
sã mai uitãm de griji ºi necazuri ºi
sã încercãm sã fim mai buni. Sã ne

bucurãm cã suntem sãnãtoºi, sã ne
mulþumim cu puþinul pe care îl
avem, sã dãruim cât putem celor
care nu au, sã fim mai rãbdãtori ºi
mai înþelepþi.
Transmit pe aceastã cale
mulþumiri tuturor colaboratorilor
noºtri, lucrãtori ai Secþiei 5 de Poliþie
Ruralã, Grupei de Jandarmi,
Liceului Tehnologic, Scolii Generale,
Spitalului ºi medicilor de familie,
Cabinetului de medicinã veterinarã,
Farmaciilor, Statiunii Pomicole,
preoþilor celor opt parohii, Secþiei
Drumuri Nationale precum ºi tuturor
investitorilor din comuna noastrã.
Mulþumim, stimaþilor
consilieri din Consiliul Local, fãrã
sprijinul cãrora nu ar fi putut fi
aprobate proiectele de dezvoltare a
comunei noastre.
ªi în mod deosebit vreau
sã vã mulþumesc dumneavoastrã,
tuturor voineºtenilor, pentru faptul cã
ne-aþi fost alãturi întotdeauna, la
bine ºi la rãu. Aþi înþeles cã tot ceea
ce facem este spre binele tuturor, a
celor care suntem ºi a celor care vor
veni. Fãrã sprijinul dumneavoastrã,
nimic din ceea ce ne-am propus nu
s-ar fi putut materializa.
Închei prin a vã ura tuturor
sãrbãtori cu liniºte ºi pace, un
Crãciun fericit alãturi de ce dragi ºi
un an nou aºa cum vi-l doriþi. La
multi ani!

Cu deosebiitã consiideraþiie
Viicepriimar
Claudiiu Popa

Isus Hristos, singurul Mântuitor al
sufletelor noastre

Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã Domnul sã vã
deschidã ochii inimii ºi ai credinþei, sã-l puteþi pricepe pe
Domnul Isus Hristos ca pe singurul Mântuitor (salvator)
al sufletelor dumneavoastrã sã vã binecuvanteze cu
mult har, cu iubire, cu dragoste, cu iertare cu înþelepciune ºi sã vã umple inimile cu fericire cu multã sãnãtate,
cu prosperitate acum, mereu ºi LA MULÞI ANI 2014!
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Sincere felicitãri întregii Primãrii care ne-a condus cu
drag ºi a fãcut atâtea lucruri bune pentru noi ºi mai cu
seamã domnului primar ºi domnului viceprimar. Eu vã
mai spun „MARA-NATA !” Domnul nostru vine curând!

Daniiel Popescu, sat Gemenea-B
Brãtuleºtii

