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Magia Crăciunului
Sărbătoarea Crăciunului ne aminteşte că nu suntem
niciodată singuri, căci acum ne adunăm toţi, de la mic la mare,
în sânul propiei familii, aşteptând cu emoţie şi bucurie
Naşterea Domnului Iisus Hristos. Este momentul când dăruim
din toată inima si ne deschidem sufletul pentru a primi
dragoste, speranţă şi gânduri bune.
Această frumoasă sărbătoare a sufletului înseamnă
mai mult decât brazi împodobii, lumânări aprinse, miros de
cozonac și mere coapte. Ea are legătură cu spiritul dulce al
prieteniei, sufletul cald al mamei, al părinilor, al celor dragi
care ne luminează viaa tot anul. Bunătatea și sperana ies la
iveală mai mult ca oricând.
Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare
de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să
preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.
Această sărbătoare înseamnă renaştere spirituală, căci prin
naşterea sa, Domnul Iisus Hristos, an de an, se întoarce pentru
noi, astfel încât să îl descoperim și să îl primim în inimile
noastre.

De multe ori, viaa ne rezervă surprize plăcute sau
neplăcute, dar este o vorbă care spune: “Atunci când
genunchii tăi ating pământul, inima ta atinge Cerul”. Aceste
cuvinte înseamnă atât de mult! Magia Crăciunului constă în
credină, în miracolele care se întâmplă, viaa în sine fiind un
miracol. Crăciunul transfigurează fiina umană, o schimbă
efectiv. Totodată, această mirifică sărbătoare semnifică
naşterea, creaţia si veşnicia Universului.
Crăciunul este sărbătoarea tuturor celor care nu și-au
pierdut inocena, care se bucură de simplitate și de lucrurile
mărunte. Este atât de minunat să te bucuri de Crăciun! Căci
acum se întâmplă miracole prin credina adevărată purtată în
suflet. Fiecare putem să facem o schimbare în viaa noastră. Și
de ce să nu lăsăm magia Crăciunului să ne cuprindă sufletele
cu adevărat? O facem pentru noi, pentru cei dragi și pentru cei
din jurul nostru.
Prof. Arsene Carmen
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BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Sărbătorile de iarnă reprezintă momente
înălţătoare din viaţa noastră de creştini, ele fiind
adevărate izvoare de energie pozitivă şi de bucurie.
Sufletul omului, în general, este însetat de bucurie, de ea
avem nevoie, după ea alergăm, dorind în felul acesta să
ne umplem clipele vieţii cu cât mai multă bucurie şi să
alungăm tristeţea. Şi, slavă Domnului, avem destule mici
sau mari bucurii în jurul nostru cărora trebuie să le dăm
atenţie!
Credinţa în Dumnezeul nostru care este Iubire,
trebuie să fie aducătoare de bucurie, ea fiind calitatea
unui bun creştin. Aşadar, în aceste zile ale sărbătorilor de
iarnă, să uităm de tristeţe, de răutăţi, de ambiţii deşarte,
de orgolii şi să încercăm să ne îmbogăţim cu credinţa
în Dumnezeu, să respectăm tradiţiile frumoase ale
neamului nostru, să fim bucuroşi şi generoşi unii cu alţii.
Sărbătorile de iarnă sunt pentru noi toţi
momente pe care dorim a le petrece în sânul familiei,
participând la slujbele deosebite ale Bisericii şi ascultând
freamătul minunat al colindelor. Crăciunul este mare
sărbătoare a creştinătăţii. Este sărbătoarea Naşterii
Domnului, un timp al bucuriei, al păcii şi al liniştii
sufleteşti, o perioadă în care primim şi dăruim multă
iubire şi căldură sufletească. Dăruim cadouri, dăruim
atenţie, dăruim generozitete şi blândeţe. Sunt atribute
ce ne caracterizează pe noi ca şi popor , în general,
pentru că, mai ales în preajma sărbătorilor , românii ştiu
să-şi manifeste bunătatea şi omenia pe care Dumnezeu

ni le-a dăruit din belşug. Poporul român s-a născut
creştin şi a fost binecuvântat de Dumnezeu pentru că,
oricât de grele au fost încercările de-a lungul istoriei,
întotdeauna a biruit.
Începând cu 1 Decembrie, Ziua Naţională a
României, şi continuând cu sărbătorile de iarnă,
observăm că sentimentul dragostei, bucuriei şi
solidarităţii este mai puternic ca niciodată. Simţim în
felul acesta lucrarea deosebită şi purtarea de grijă a lui
Dumnezeu faţă de noi, românii.
Viaţa de astăzi, individuală şi socială, cu toate
problemele şi provocările ei, ne îndepărtează uneori de
adevărata viaţă spirituală, de adevăratul sens al vieţii.
Sărbătoarea Crăciunului, fiind o adevărată sărbătoare a
sufletelor noastre, ne aduce aminte de faptul că
niciodată nu suntem singuri, că-L avem pe Hristos Cel
care dă adevăratul sens al vieţii noastre. De fapt, acesta
este mesajul pe care Crăciunul şi sărbătorile de iarnă
vrea să ni-l transmită, că prin iubire şi bunătate se poate
rupe orice barieră dintre oameni.

Să fim blânzi, generoşi şi plini de iubire ca
Însuşi Pruncul născut în peştera din Betleemul
Iudeii. Să avem sărbători binecuvântate, cu pace
credinţă şi bucurii!
Pr. Stroe Mihail Alin,
Parohia Onceşti

LA CUMPĂNA DINTRE ANI
Mult încercat, el merge la culcare
Ne-a-ntâmpinat mereu c-o nouă zi
Și toate le-a dorit doar sărbătoare
S-aducă-n viaa noastră alinare
De supărări să nu putem a ști.
Și nopi la fiecare zi ne-a dat
Să ne hodine după-a zilei trudă
Și dulci visări, să ne aline-n pat
Sau nostalgii, trăiri de neuitat,
Când mintea pleacă-n depărtări,
zăludă.
Și l-am trăit intens, aproape în
durere
Știind că-n viaă l-avem doar odat
Și-am dezlegat iar, noi și noi mistere
Ne-am bucurat de cele efemere
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Clipe ce-n an, noi le-am avut ca dat.
Nu-l vom uita, cum n-am uitat
pe-acei
Ce ne-au purtat mai înaintea lui
Făcându-ne din viaă obicei
Să facem mereu lucruri cu temei
Să fim mereu prieteni binelui.
Ca peste umăr atunci când privim
Rușine să n-avem de-a noastre fapte
Să știm c-am reușit să dăruim
Și zi de zi mai calzi și buni să fim
Cum e mai caldă ziua după noapte.
Și parcă mai sfioși ca niciodată
Dar cu sperană-n suflet și în gând
Îl așteptăm pe cel care-o să
vină-ndată

Să ne conducă viaa înc-o dată
Pe noi cărări ce le-om afla-n curând.
Atâi s-au dus, câi oare vor mai fi?
N-am cum să știu, dar una tot mi-e
știre
Ai tăi din viaă ani, să caui ai trăi
Cu fruntea sus, spre-a te putea numi
Cu cinste și mândrie, un OM în
omenire!

La mulţi ani!! Să fie cât
de mulţi, unul mai frumos ca
altul, binele să îmblânzească
răul şi să primiţi înapoi de la
bunul Dumnezeu ceea ce doriţi
să oferiţi celorlalţi!
Zaharia Sacagiu
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- PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL Raport de activitate pentru luna decembrie 2016
Dragii mei,
Încet-încet, anul 2016 devine istorie. A fost anul
în care, împreună cu echipa de consilieri locali, am
realizat tot ceea ce ne-am propus, conform
bugetului aprobat. În 2016, am avut două
scrutinuri de alegeri (locale şi parlamentare).
Dumneavoastră, ca de fiecare data, aţi dat dovadă
de spirit civic, cu o prezenţă masivă la urne şi
ne-aţi mandatat să vă reprezentăm interesele
pentru următorii patru ani. Încă o dată, vă
mulţumim!
În luna decembrie, împreună cu echipa de
consilieri locali, am realizat următoarele:
• Am finalizat extinderea sistemului centralizat de
canalizare şi pe strada regretatului profesor de limba
româna Andrei Ovidiu, am efectuat probele de etanşeitate, urmând, când timpul vă va permite, dumneavoastră
să vă branşaţi la acest sistem de canalizare;
• Ne-am îmbunătăţit parcul de utilaje, prin cumpărarea
încă unui tractor SAME de 72 CP, fabricat în Italia,
precum şi a două lame de zăpadă “în V”, fabricate în
Polonia. Acum, cu utilajele din dotare, cu siguranţă, vom
face faţă, în timp util, căderilor de zăpadă din anotimpul
rece. Valoarea investiţiei a fost de 29.400 euro, sumă
suportată din bugetul local.
• Am finalizat procedura de achiziţie publică, conform
O.U.G 98/2016, privind proiectul intitulat “Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local în satele
Gemenea-Brătuleşti şi Voineşti”, am semnat contractul
de execuţie a lucrărilor, am achitat cota de 0,1% către

I.S.C, urmând ca, cel mai sigur la primavera, să emitem
Ordinul de începere a lucrării. Vor fi asfaltate, prin acest
proiect, 6 km de drumuri comunale, pe străzile Valea
Mare, Ţînculeşti şi Valea Teodoreştilor, din satul
Gemenea-Brătuleşti, şi străzile Păpuşeşti şi Bazinului de
apă, din satul Voineşti.
• Gardul împrejmuitor pentru şcolile din satul Suduleni
este finalizat în proporţie de 90%, urmând ca, la
primavera, să finalizăm tencuielile fundaţiilor şi să le
vopsim.
• Până la sfârşitul anului, ne-am propus, cu sprijinul
beneficiarilor de ajutor social, să igienizăm şi să zugrăvim
cele două săli de nunţi din satul Voineşti, precum şi sala
de spectacole.
• În data de 8 decembrie, şi-a deschis uşile primul
magazin gen supermarket din comuna Voineşti, vizavi de
sediul Secţiei 5 de Poliţie, magazinul PROFI.
Consider că, împreună cu echipa de consilieri
locali, şi în anul 2016, am avut o activitate intense, cu
multe realizări, dar evaluarea, cu siguranţă, o veţi face
dumneavoastră, cu exigenţa de care aţi dat dovadă de
fiecare dată.

Acum, la sfârşit de an, vă doresc multă
sănătate, fericire alături de cei dragi, belşug din
plin, sărbători liniştite şi La mulţi ani! Gambă
rămâne prietenul şi apropiatul dumneavoastră.
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu
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Gânduri la final de an…
Peste doar câteva zile încheiem un an 2016 cu “de toate”, cum ar zice unii… Pe plan local, am
reuşit să ducem la bun sfârşit proiecte însemnate pentru comunitatea în care trăim şi, în acelaşi timp, să
pregătim altele pentru viitor. Din punct de vedere agricol, în acest an, ne-am bucurat şi ne-am întristat
în acelaşi timp… Producţia de fructe a fost una generoasă cantitativ, dar cu o calitate diminuată de
repetatele căderi de grindină şi cu o desfacere pe piaţă greoaie şi la preţuri derizorii. Pe plan politic, am
avut parte de două campanii electorale în urma cărora au fost alese forurile de conducere atât la nivel
local şi judeţean, cât şi naţional. Despre toate cele enumerate v-am ţinut la curent pe parcursul anului.
A mai rămas de făcut o analiză a acestor ultime alegeri care doar ce s-au încheiat.
În data de 11 decembrie, în toată ţara, s-au
organizat alegeri pentru Parlamentul României. După o
campanie dură, cu declaraţii care mai de care mai
“colorate”, după strategii, programe, măsuri, promisiuni
din toate părţile, românii au mers la vot pentru a-şi alege
senatorii şi deputaţii care le vor reprezenta, în
Parlamentul României, interesele în următorii patru ani.
Cu toţii au votat democratic, alegând din mulţimea de
oferte pe cele considerate mai bune pentru ei şi familiile
lor. În decursul anilor, s-au perindat la conducerea ţării
multe partide, au fost încercate multe programe, iar
rezultatul este cel pe care îl trăim cu toţii…

De această dată, votul a fost unul categoric,
diferenţele constatate fiind mai mult decât grăitoare…
Dintr-o dată nu mai auzim “Guvernul meu”, “Cioloş
viitorul premier”, “Guvernul de tehnocraţi”… Tinerii
frumoşi şi liberi au intrat la hibernare, înainte de vreme…
Preşedintele Iohannis a început să tacă mai mult ca
de obicei. Cifrele din 11 decembrie au căzut ca o
grindină peste liberali şi ceilalţi de “dreapta” şi, vorba
lui nea Traian, românii i-au ciuruit!!! Nu mai dezvolt,
fiindcă sunt televiziunile care se ocupă zi şi noapte numai
cu analiza acestor rezultate. Noi ne vedem de ale
noastre…

În comuna Voineşti, au mers la urne, dintr-un total de 5.044 de persoane cu drept de vot, 2.550,
reprezentând 50,55 %. În urma numărării voturilor, în cele cinci secţii din comuna Voineşti, au fost înregistrate
următoarele rezultate:

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Prin urmare, reprezentanţii judeţului Dâmboviţa
în Parlamentul României sunt: la Senat - Adrian Ţuţuianu
(PSD), Titus Corlăţean (PSD), Iancu Caracota (PNL), la
Camera Deputaţilor: Rovana Plumb (PSD), Leonardo
Badea(PSD), Carmen Holban (PSD), Corneliu Ştefan (PSD),
Oana Vlăducă (PSD), Cezar Preda (PNL), Lupescu Dumitru
(USR).
Aşteptările sunt mari, dar , având experienţa
anilor trecuţi, suntem convinşi că cei aleşi ne vor reprezenta cu mare cinste. Suntem convinşi că Guvernul ce se va
forma foarte curând va reuşi, prin rezultate, să ne facă să
uităm definitiv de termenul de “tehnocraţi”, de tăieri, de
criză, de austeritate. Suntem convinşi că salariile, pensiile

şi celelalte venituri vor creşte din nou, pe cât va fi posibil,
că vom reuşi să accesăm din nou fonduri europene, atât
de necesare dezvoltării şi creşterii nivelului nostru de trai.
Albul din jur, bradul împodobit, colindătorii ce bat
la uşă ne aduc aminte că suntem în cea mai fumoasă
perioadă a anului, cea în care ne amintim de naşterea lui
Hristos, trimisul lui Dumnezeu care ne vrea mai buni, mai
curaţi, mai iubitori. Închei mulţumindu-vă tuturor pentru
buna colaborare din acest an, care a dat roade încă odată.
Vă doresc tuturor multă sănătate, sărbători
fericite alături de cei dragi şi un an nou mult mai bun!
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Cu deosebită consideraţie, viceprimar Claudiu Popa
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A VENIT VACANA MULT AȘTEPTATĂ!
Pentru elevii și preșcolarii din ară și, evident, și
din comuna noastră, mult așteptata vacană de iarnă
2016 – 2017 începe pe 24 decembrie 2016 și coincide,
pentru prima oară, cu ajunul Crăciunului. Așadar, în
prima zi din vacana de iarnă, copiii vor împodobi bradul,
în așteptarea lui Moș Crăciun.
Această vacană este prima pe care o au elevii în
primul semestru din anul școlar 2016-2017. Începând din
24 decembrie 2016 și până pe 8 ianuarie 2017, copiii vor
avea parte de două săptămâni de vacană. Pentru toi
înseamnă un bun prilej de relaxare și distracie
deopotrivă, pentru că, dincolo de faptul că este una
dintre cele mai importante sărbători creștine, Crăciunul
e așteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent
de vârstă. Copiii noștri se gândesc, desigur, la cadourile
lui Moș Crăciun, la colinde, la mirosul de brad, la săniuș…
Noi, cadrele didactice, sperăm ca gândul să le
fugă din când în când și la cările de prin ghiozdane sau
măcar, în zilele geroase, să se încălzească citind din
cările preferate aflate în biblioteca familiei. Bineîneles
că am vorbit și cu Moșul ca, în măsura în care este

posibil, să le strecoare copiilor printre cadouri și cări
bune pentru sufletele lor. Oricum ar fi, vă dorim, dragi
elevi și părini, să privii înainte cu încrederea că drumul
ce vă așteaptă în acest an școlar va fi presărat cu
împliniri.

Gândurile bune, curate să vă însoească
pretutindeni și succesul să vă fie mereu alături.
Sărbători fericite și vacană plăcută!
Prof. Comănescu Gabriela

Final de an, perioadă de bilanţ!
Ca în fiecare an, la sfârşitul acestuia, facem o
analiză a întregii activităţi, pentru a vedea aspectele
pozitive cât şi greutăţile pe care le-am întâmpinat. Astfel,
pot spune cu bucurie că anul 2016 a fost un an foarte
bun pentru activitatea poliţiei din comuna Voineşti.
Când am tras această concluzie, am ţinut cont de mai
multe aspecte înregistrate în 11 luni 2016, comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului 2015:
- Au fost sesizate 115 fapte de natură penală, cu 38 mai
puţin;
- Au fost sesizate doar 9 fapte penale rămase iniţial cu
autor necunoscut, cu 19 mai puţin;
- Sunt scăderi la toate genurile de infracţiuni;
- Nu au fost înregistrate fapte grave cu violenţă şi nu au
fost înregistrate infracţiuni cu prejudicii mari.

de poliţie în anii anteriori să îşi găsească rezultatul
în acest an.
Pentru această perioadă, sunt foarte multe
recomandări de făcut, însă insist doar asupra câtorva:
- Nu folosiţi materiale pirotehnice întrucât simpla lor
deţinere este infracţiune;
- Nu consumaţi excesiv alcool şi nu vă implicaţi în
conflicte;
- Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi nu-i lăsaţi să se joace
în locuri în care pot deveni victime ale unor accidente
rutiere;
- Nu lăsaţi locuinţele neasigurate şi fără a fi în grija unor
vecini atunci când plecaţi de acasă;
- Nu conduceţi pe drumurile publice sub influenţa
băuturilor alcoolice;

Bineînţeles că, la nivelul Secţiei 5 Poliţie Rurală
Voineşti, am realizat o analiză mai amplă, pe mai multe
paliere, însă nu le pot expune în acest material.
De asemenea, la îmbunătăţirea performanţelor statistice
ale Poliţiei au stat şi mai mulţi factori de ordin
socio-economic, educaţional şi civic, care au făcut ca cei
care încălcau legea să conştientizeze necesitatea
respectării acesteia, iar măsurile ferme luate de organele

În final, vă urez să aveţi sărbători fericite,
cu pace şi belsug în case, să aveţi un sfârşit de an
fericit, iar 2017 să fie un an plin de realizări si cu
multe bucurii! LA MULŢI ANI!
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie Uţă Nicolae Gabriel
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************************
Fie ca Sfintele Sărbători ale Căciunului să vă aducă un
strop de bucurie şi pace în suflet, belşug şi reuşite
depline! La mulţi ani!
S.C. POMPE AGRO S.R.L

****************
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
Voineşti urează tututor colaboratorilor multă sănătate
şi fericire, iar sărbătoarea Naşterii Domnului să vă
aducă în case belşug, pace, linişte şi bucurii alături
de cei dragi. Crăciun fericit şi La mulţi ani!
Cu stimă,
Dr. ing Comănescu Daniel - Director S.C.D.P

*********
Fie ca noaptea sfântă a Crăciunului să vă aducă pace
în suflet, bucurie, încredere şi sănătate, iar toţi cei
dragi să vă fie aproape. La mulţi ani!
S.C. ILMI UNIC SRL VOINEŞTI

***********************
Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă
sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături
de cei dragi. La Mulţi Ani!
S.C.CRIST-1 SRL IZVOARELE

***************
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului
şi trecerea în Noul An să vă umple sufletul de bucurie,
încredere şi speranţă. Crăciun fericit şi La mulţi ani!
C.A.R POMICULTORUL VOINEŞTI I.F.N

*************************
Să găsiţi pe fiecare ramură a bradului împlinirea
viselor şi cheia succeselor viitoare, iar Moş Crăciun
să vă aducă un sac plin cu realizări şi împliniri.
Crăciun fericit şi La multi ani!
I.I. ION CIPRIAN GEMENEA-BRĂTULEŞTI

*********
Crăciunul este sărbătoarea ce ne aminteşte că viaţa
este o binecuvântare, este vremea miracolelor, când
visele se împlinesc. Sărbători fericite şi La mulţi ani!
S.C. LIMADI SERV S.R.L

******************************
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*********
Sărbători fericite! Noul an să vă fie presărat
cu realizări, împliniri, sănătate şi fericire. Să aveţi
parte de lumină în inimă şi în gând. La mulţi ani!
S.C. AUTO SERVICE ADI ŞI CLAUDIU S.R.L

***************
Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să reverse asupra
sufletelor şi caselor dumneavoastră linişte şi armonie,
iar în noul an să aveţi reuşite depline în tot ceea
ce vă propuneţi!
FARMACIA VINCA FARM VOINEŞTI

***********************
În prag de sărbători, vă dorim multă sănătate,
dragoste, împliniri şi fericire, iar Crăciunul să vă aducă
în suflete pace şi lumină. La muţi ani!
FARMACIA FLORA SRL VOINEŞTI

**********
E vremea colindelor şi a bucuriei, când minunea
Naşterii Mântuitorului ne cuprinde sufletele
şi le înnobilează. Crăciun fericit şi La mulţi ani !
MAGAZINUL “LA DOI PAŞI” GEMENEA-BRĂTULEŞTI

******************
Fie ca magia Crăciunului să vă umple sufletul
de speranţă, fericire şi bucurii. La mulţi ani!
HANUL MĂRULUI - GEMENEA

**************************
Fie ca bucuriile şi gândurile frumoase ale prezentului
să devină amintirile frumoase ale viitorului.
Crăciun fericit şi un an nou plin de împliniri!
S.C. FEDERALCOOP VOINEŞTI

******************
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ARANJEAZĂ-ŢI VIITORUL
Dragul meu, oricine ai fi
De la-nceput vreu să ști
Că se-apropie „Răpirea”
Apoi „marea Judecată” și pe urmă „Răsplătirea”
Pentru tot ce-ai făcut și vorbit
Cât ai trăit pe pământ.
Hai! Alege acum primește prin credină „Mântuirea”
Căci aceasta ni-i menirea.
Vi se va pune o întrebare
De la mic și până la mare,
Suntei toi oare pregătii
Pe Domnul Isus Hristos curai la suflet, să-L întâlnii?
Vă spun ca un credincios
Ca s-o luai foarte serios
Care-i viitorul tău?!
De ce? Fiindcă locul tău nu-i pe pământ,
Ci în cerul frumos prea sfânt
Cu Hristos cu Sfinii (veșnic) cu Dumnezeu.
Da acesta-i Adevărul, dar și rostul meu
Ca să-i spun că ești pe un drum rău
Care te duce-n spre iad
Din inima te rog… încheie azi un legământ
Tu cu Dumnezeu cel sfânt
Prin Domnul Isus Hristos Mântuitorul cel înviat.
Uite! Azi, acum ai singura și sigura ocazie să alegi
Ca să ști după moarte unde ai să mergi
Nu după ideile, religia și credina ta, sau ale lumii întregi
Tu în inimă pe domnul Isus nu L-ai purtat, ci… la gât,
În perete icoana, la mașina, să-i ină de noroc și urât
Negreșit curând acum ca judecător te va-ntreba
Tu ști că pentru tine; am murit din dragoste și m-am
jertfit,

Dar pentru mine ce-ai făcut?
Ce-i vei răspunde? Pomeni, ai inut sărbători cu cruci
Ai mâncat cu dulce și alte fărădelegi, ai aprins lumânări?
În primul rând iertare nu i-ai dorit și nu dorești
N-ai vrut să te pocăiești
Du-te de la mine blestematele, nu te cunosc
Așa spune-n cuvânt domnul Isus în iad în focul de veci.
Punei la punct acum te rog viitorul tău
Căci ești făcut după chipul lui Hristos și Dumnezeu
Și-i vei auzi negreșit verdictul tău odată
Și-ai să te trezești pe veci în iad plângând
Te avertizez să ști că se va întâmpla-n curând
Și ai să fi respins și tu chiar de Isus ca păcătos
Sau păcătoasă la marea judecată.
Atenie! Doar în jertfa domnului Isus să crezi,
Altfel sigur viitorul-l pierzi
Și el să-ţi fie Domnul și Mântuitorul tău
Să-L iubești, Să-L cinstești și să-I slujești
Și în inimă ca stăpân și domn să-l primești
Pe Domnul Isus Hristos, fiul Sfânt al lui Dumnezeu.

Pentru frumoasele sărbători de Crăciun și Noul An,
urez colectivului Primăriei Voinești, în frunte cu
domnii primar și viceprimar, multă sănătate,
fericire, domnul să vă binecuvânteze și La Muli
Ani 2017!
Daniel Popescu
Comuna Voineşti, sat Gemenea

STARE CIVILĂ
21.10.2016 - 26.12.2016
Telefoane utile:
0723 142 661 – Primar;
0723 142 662 – Viceprimar;
0245 679 324 – Primărie
0245 679 450 – Fax

Voineşti, str. Principală, nr. 145;
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com;
web:
www.primarievoinesti.ro

Suntem aici pentru dumneavoastră!

DECESE
1. Matei Ion
2. Dumitru Ion
3. Ilinca Constantin



Dumnezeu să-i odihnească!
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Obiectivele noastre
“Să nu ne oprim aici. Acesta să fie un început, să nu uităm de cei care suferă, care trăiesc în nevoi,
cuprinşi de dor, de întrebări”! Așa a spus domnul primar, în anul 2015, când s-a desfășurat prima ediie
a campaniei “Dăruind, primești”, și nu ne-am oprit! Drept pentru care evenimentului de anul acesta a
luat amploare. Întrebarea era către cine să ne îndreptăm atenia? Într-o emisiune tv am auzit această
întrebare: Cum ar fi dacă, într-o zi, cineva v-ar spune că aveţi de hrănit 430 de guri? Cum aţi reacţiona,
ce aţi face, cum v-aţi organiza?

În Prahova, pe valea unui pârâiaș, un preot are
aceste răspunsuri. De mai bine de 25 de ani, are grijă de
copiii abandonaţi, de copiii fără părinţi, de tinerii alungaţi din căminele de copii. Acolo, la Valea Plopului şi
Valea Screzii, părintele Nicolae Tănase a pus bazele unei
lumi mai bune, mai curate, lipsită de egoism. Cu
Asociaţia ProVita, părintele Tănase duce o luptă pentru
viaţă.
Asociaţia are câteva terenuri date de Primărie,
dar preotul Tănase a cumpărat şi construit de-a lungul
vremii mai multe case, pe care le-a dotat cu mobile şi
echipamente de bucătărie şi sanitare provenite din
donaţii sau cumpărate. Acum, sunt aproape 30. Şi
povestea nu se termină aici. Au amenajat o fermă în care

îşi produc zarzavaturile și câteva animale, un atelier
de croitorie şi material de sculptură pentru fabricarea de
obiecte religioase, două cuptoare de pâine ţărăneşti
şi unul electric şi două maşini donate, care sunt foarte
solicitate. Diferena pentru supravieuire vine din
donaii.
Tot din donaii și printr-o mobilizare
extraordinară, pe data de 30 noiembrie 2016 au plecat
din Voinești trei vehicule pline cu alimente,
fructe,hăinue, jucării și o mașină de spălat. Datorită
dumneavoastră, celor care aţi contribuit dăruind și
altora din ceea ce avei, am pătruns într-o lume în care
cuvântul “dăruieste” e un mod de viaţă. Dovadă a stat
masa caldă la care am fost poftii toi cei care am mers
cu ajutoarele în tabăra din Valea Screzii.
Scopul acestui eveniment a fost atins, am
dovedit ca se poate, iar noi toţi avem
datoria să îi ajutăm să îşi ducă povestea
mai departe şi să le urmăm exemplul. În
viaă, ca să primești trebuie să dăruiești,
de aceea, pe data de 23 decembrie, la
Voinești, se va organiza un spectacol
caritabil în cadrul căruia să fie răsplătii
copiii din comună, care s-au implicat
extraordinar în Campania “Dăruind,
primești”!
Bibliotecar,
Florentina Belbe
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