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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

SSttiimmaaþþii cceettããþþeennii,,
În zilele de 03 ºi 04 mai

2013, în comuna Voineºti se va
desfãºura  Campania de mediu
Mini colectare DEEE- ,,Locul
deºeurilor nu este în casã!” organi-
zatã ºi finanþatã de cãtre Asociaþia
Româna pentru Reciclare-
RoREC. 

Scopul acþiunii este acela
de a colecta aparatele electrice,
electronice ºi electrocasnice uzate
sau deteriorate, din gospodãriile
populaþiei sau de la agenþii eco-
nomici .    

Pentru orice
frigider pre-
dat veþi
primi bonuri
valorice de 40
lei, pentru orice
maºinã de spalat veþi primi bonuri
valorice de 20 lei, iar pentru cele-
lalte aparate veþi primi cupoane
care vor participa la o tombola cu
premii tot în aparate electrice,
electronice sau electrocasnice. 

Pentru detalii va puteþi
adresa la nr.  de telefon

0724.379.242-
d-l Nicolae Nicolae
reprezentant Ro Rec
Dâmboviþa sau 0723.142.662
Popa Claudiu – viceprimar.
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Vã facem cunoscut faptul cã, potrivit legislaþiei în
vigoare (HG 483/2006, Legea 46/2008) toþi 
proprietarii de pãduri au obligaþia de a încheia contracte de
prestãri 
servicii silvice sau administrare cu o structurã silvicã (ocol
silvic) de stat sau privata. Nerespectarea acestei prevederi
legale constituie contravenþie ºi se sancþioneazã potrivit 
art 3 lit.a) din Legea 171/16.07.2010.

Ocolul Silvic Sturzeni presteazã servicii silvice ce
presupun paza pãdurii, precum ºi depistarea ºi prognoza
dãunãtorilor, în condiþiile urmãtoarelor tarife :
- Pãduri cu suprafaþa mai micã sau egalã cu 1,00 ha : 150
lei/an/ha + TVA ;
- Pãduri cu suprafaþa de între 1,01 ºi 10,00 ha : 100
lei/an/ha + TVA ;
- Pãduri cu suprafaþa de între 10,01 ºi 100,00 ha : 70
lei/an/ha + TVA ;
- Pãduri cu suprafaþa de între 100,01 ºi 300,00 ha : 50
lei/an/ha + TVA ;
- Pãduri cu suprafaþa peste 300,00 ha : 45 lei/an/ha + TVA ;

La cerere, contra cost, se pot efectua ºi alte ser-
vicii silvice, cum sunt: punerea în valoare 
(marcarea) masei lemnoase în condiþiile legii, eliberarea
documentelor de provenienþã ºi transport a materialelor
lemnoase, lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
tinere, lucrãri specifice de culturã ºi refacere etc.

Pentru încheierea contractelor de prestãri servicii
silvice sau de administrare, sunt strict necesare urnã-
toarele:
- Documentele de proprietate (titlul de proprietate sau pro-
cesul verbal de punere în 
posesie);
- Solicitare (model tip) din partea proprietarului, sau, dupã
caz, ale tuturor coproprietarilor menþionaþi în documentul
care atestã proprietatea’,
- Documente de identitate ale solicitanþilor;
- Identificarea ºi delimitarea exactã a pãdurii ce urmeazã a
face obiectul contractului de prestãri servicii.

Pentru precizãri suplimentare ne puteþi contacta le
sediul Ocolului silvic sau la numerele de telefon
0245.726.005 ; 0732.701.595.

Rubrica mmedicului vveterinar
Revenim în actualitate cu un

nou articol privitor la probleme ºi activ-
itãþi referitoare la animalele deþinute
de cãtre dumneavoastrã în gospodãri-
ile proprii.

Pentru cã spaþiul este 
limitat, voi încerca sã vã sintetizez
câteva aspecte importante privind
prezenþa animalelor în gospodãrii ºi
pãstrarea stãrii lor de 
sãnãtate.

În primul rând ca o noutate
pentru proprietarii de ovine ºi caprine,
este faptul cã începând cu anul 2013,
identificarea ovinelor ºi caprinelor(miei
ºi iezi fãtaþi în sezonul 2012-2013) se
face obligatoriu numai cu douã crotalii 
auriculare (o crotalie de plastic ºi o
crotalie cu CIP electronic) aceasta,
indiferent de destinaþia animalelor
(sacrificare sau prãsilã).

În acest sens, proprietarii de
ovine ºi caprine cu peste 20 de capete

au fost notificaþi în scris de cãtre
C.M.V. Voineºti.

În vederea sacrificarii mieilor
ºi iezilor, pentru celebrarea sãrbãto-
rilor pascale 2013, la nivelul comunei
noastre prin efortul edililor, al medicu-
lui veterinar ºi cu sprijinul D.S.V.S.A.
Dâmboviþa s-a înfiinþat ºi autorizat
provizoriu ºi strict pe aceastã perioadã
un punct de sacrificare a acestor ani-
male(miei ºi iezi) în cadrul târgului
sãptãmânal în incinta oborului de ani-
male vii.

S-a stabilit la nivel local o
taxã de 5(cinci) lei / cap de animal
sacrificat ce se achitã la casieria
Primariei Voineºti.

Fiecare proprietar de ovine
care doreºte  sã vândã miei ºi iezi pe
piaþa/pieþele libere trebuie sã îndeplin-
eascã urmatoarele condilþii:
- Toþi mieii ºi iezii sã fie crotaliaþi cu
douã crotalii(kit electronic) se

comandã de proprietar la CMV
Voineºti;
- Sã fie sacrificaþi în punctul de sacrifi-
care autorizat temporar;
- Sã achite taxa impusã de Primãrie(5
lei / cap)
- Sã solicite certificat sanitar veterinar
de la medicul veterinar oficial;
- Sã aibã aplicatã pe carcasã ºtampila
de cãtre medicul veterinar oficial, care
efectueazã controlul sanitar veterinar
al sacrificãrilor.

În încheiere doresc sã vã
urez ºi eu pe aceastã cale Sãrbãtori
pascale binecuvântate ºi Hristos a
Înviat!

CCuu ccoonnssiiddeerraaþþiiee,,
DDrr.. MMâânnddrrooiiuu NNiiccoollaaee

MMeeddiicc VVeetteerriinnaarr
CCMMVV VVooiinneeººttii

ÎÎNN AATTEENNÞÞIIAA PPRROOPPRRIIEETTAARRIILLOORR
DDEE PPÃÃDDUURRII
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D’ale gemenenilor…
ªcoala dupã ºi înainte de

vacanþã … De abia s-a terminat
vacanþa ºi ne pregãtim de alta, cãci
“anul scolar” acesta are o alta organi-
zare calendaristicã din care a rezultat
situaþia la care tocmai am fãcut
referire. Deºi, între aceste douã
vacanþe, “învãþãm” doar douã sãp-
tãmâni totuºi evenimentele ºcolãreºti
nu au fost de neglijat. 

Într-o atmosferã “ înfriguratã”
la mijloc de aprilie, elevii clasei a VIII-
a au fost “încinºi” de emoþiile unei noi
simulãri pentru Examenul Naþional. În
speranþa cã ºcoala “ modeleazã natu-
ra umanã” am acordat ºi noi toatã
importanþa acestui eveniment. În
unele situaþii am constatat cã “natura”
e atât de contaminatã încât nu o mai
poate “modela”. Astfel, gândul nostru
se îndreaptã,  încã o datã, cãtre 
dezamagirea vremurilor în care trãim.

Avem senzaþia cã ºcoala,
astãzi, are o misiune aproape imposi-
bilã. Fireºte cã ne mândrim cu cei

buni (premianþi, olimpici), dar ceilalþi,
care sunt mult mai mulþi, constituie
dezamagirea oricãrui profesor mai
târziu, povara societaþii. Cei buni se
luptã singuri sã-ºi croiascã un drum,
cei “slabi” nu fac nimic nici ei ºi nici
societatea nu le deschide nicio uºã.
Prin urmare la majorat devin o prob-
lemã pentru noi toþi. Auzim din ce în
ce mai des despre tineri criminali, hoþi,
drogaþi ºi ne dezicem de ei, le
atribuim întreaga vinã a ceea ce sunt,
îi ocolim ºi ne bucurãm cã nu sunt “ai
noºtrii”. De fapt, sunt ai noºtrii, ai soci-
etãþii acesteia care i-a neglijat ºi “ i-a
contaminat” cu “bolile ei”.

Fiecare, în parte ºi toþi , prin
ºcoalã ºi alte instituþii, sã ne îndrep-
tãm atenþia ºi asupra  celor ce au
nevoie de noi -“copiii problemã” ºi
apropierea Sãrbãtorilor Pascale sã ne
deschidã inimile ºi sã ne înnobileze
gândul.

PPrrooff.. EElleennaa MMããnneessccuu

CCAARRRREEFFOOUURR vvrreeaa ssãã pprroommoovveezzee
ººii ssãã vvâânnddãã ““MMeerree ddee VVooiinneeººttii””  

În data de 04 aprilie 2013,
reprezentanþii CARREFOUR s-au aflat
în comuna noastrã pentru a discuta cu
producãtorii de mere de pe Valea
Dâmboviþei. Întâlnirea a avut loc al
iniþiativa deputatului de Dâmboviþa
Ionuþ Sãvoiu ºi cu sprijinul preºedin-
telui CJD, Adrian Þuþuianu. CAR-
REFOUR a fost reprezentat de Florin
Cãpãþânã, director de calitate ºi Silviu
Diaconu, director produse proaspete. 

Cei doi au explicat producãto-
rilor mecanismul prin care pot
pãtrunde pe piaþa CARREFOUR. În
linii mari, lanþul doreºte sã promoveze
produsul românesc ºi încurajeazã
relaþia directã cu cei care produc,
încercând pe cât se poate eliminarea
speculei ºi a intermedia-rilor. În linii
mari, pomicultorii care vor sã lucreze
cu CARREFOUR trebuie sã deþinã
sau sã fie parte într-o formã asociativã

economicã care poate emite facturã. 
Relaþia contractualã se sta-

bileºte direct între cei doi jucãtori.
Întrucât CARREFOUR este distribuitor
de produse în lanþul propriu, producã-
torii trebuie sã-ºi sorteze calitativ
marfã pentru a corespunde cerinþelor 
contractuale, sã o ambaleze ºi
eticheteze, iar preluarea se face doar
de cãtre centrul CARREFOUR
Bucureºti, care nu este depozit de
fructe ºi legume, ci doar platformã de
preluare ºi distribuþie. 

Reprezentanþii CARREFOUR
spun cã mãrul de Voineºti este unul
dintre produsele cele mai vandabile
ale agriculturii româneºti, de aceea
sperã ca pomicultorii sã colaboreze cu
lanþul. La întâlnirea desfãºuratã la
sediul Primãriei Voineºti au luat parte
ºi deputatul de Titu, Ionuþ Sãvoiu,
viceprimarul Claudiu Popa, preºedin-

tele Asociaþiei Pomicultorilor
Dâmboviþeni, Ion Oprea,
vicepreºedinte Agrostar, Florin Istrate,
precum ºi zeci de pomicultorii din
Voineºti ºi comunele învecinate. 

Foarte mulþi s-au arãtat
interesaþi de a încheia o relaþie comer-
cialã cu CARREFOUR, în speranþa
eliminãrii speculei de pe piaþa pro-
duselor agricole româneºti. În urma
acestei întâlniri toþi cei interesaþi de o
colaborare cu CARREFOUR se pot
adresa, pentru obþinerea de informaþii
suplimentare, viceprimarului comunei
Voineºti, Claudiu Popa (tel 0732 142
662).  

Solicitãrile vor fi centralizate ºi
transmise spre analizã reprezen-
tanþilor CARREFOUR.

SSTTAARREE
CCIIVVIILLÃÃ

18.03.2013 –– 119.04.2013

DECESE:
1.ZAMFIRA ELENA
2.MILEA NICULAE

3.PETRESCU  VERGINA
4.SAVU  CONSTANTIN
5.STANCIU  FILOFTIA

6.MORARU  GHEORGHE
7.IOAN  VIORICA

8.BRÃTESCU  FLORICA
9.SORESCU  GHEORGHE

10.BOLD  ELENA
11.GÃLIE GHEORGHE
12.TÃNASE  OLTENICA

13.IAMANDACHE  ELENA
14.BADEA ELISABETA

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii ooddiihhnneeaassccãã!!
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În fiecare an Biserica 
noastrã creºtinã, de douã ori mile-
narã rememoreazã drumul Crucii,
drumul Patimilor ºi triumfã prin
Înviere! Imaginati-vã  o viaþã fãrã
Înviere! Ce sens ar avea existenþa,
dacã noi am muri generaþie dupã
generaþie. N-am avea nici o bucurie
fãrã perspectiva Învierii. Tot ce þine
de viaþa noastrã este trecãtor. Ce
frumos spune Pãrintele Stãniloaie:
„Nimic în lumea aceasta nu mã
poate mângâia, de moartea unei
fiinþe apropriate, a pãrinþilor, a 
copiilor, a soþiei. Numai Învierea
Domnului o poate face ºi este
remarcat cã toate evangheliile 
rânduite de Biserica noastrã a se citi
la moartea cuiva sunt evanghelii ale
Învierii!!

Omul este creat de
Dumnezeu ca sã devinã veºnic, sã
devinã infinit. Înainte de cãdere avea
hainã de luminã, din har” era 
transparent, deschis, nu întâmpina
nici o rezistenþã”. Avea perspectiva
îngerilor. Prin „cãdere” omul a
devenit dens ºi solid. Dumnezeu îl
alungã ºi îl îmbracã cu „haine de
piele”, asta însemnând moartea,
necroza, el devenind apa, aer, 
lumina, materie, energie, un element
al spaþiului. Datoritã cãderii, omul se
învârte in cerc: acþiunile noastre sunt
duale – pofta (sãturarea), somnul
(veghea), golirea (umplerea)… A
apãrut împreunarea, zãmislirea,
naºterea, pruncul devenind o
amintire a Raiului (Nellas P”omul
animal îndumnezeit”). La Înviere
omul va  fi neþesut ºi împodobit cu
„frumuseþea cea dintâi”. Dar trebuie
spus clar:”Dumnezeu n-a fãcut
moartea ºi nu se bucurã de pieirea
celor vii (Int,. Solomon I,13). 

Separarea trupului de suflet,
cãci aceasta este în esenþã
moartea, nu este decât temporarã.
Un trup fãrã suflet este „un
cadavru”, o casã pãrãsitã, rãmasã în
paraginã, care aºteaptã încã pe

stãpânul restaurator”.
Sfântul Serafim îi
întâmpina pe creºtini
cu urmãtoarele
cuvinte, indiferent de
perioada anului:
”Bucuria mea,
Hristos a înviat!”.
Cuvântul de întâmpi-
nare al Domnului înviat a
fost „bucuraþi-vã!. Toatã 
rânduiala bisericeascã este
axatã pe Înviere. În fiecare
Duminicã, ziua în care a înviat
Domnul celebrãm învierea ºi
cântãm „Învierea lui Hristos!!...
Toate civilizaþiile de pe
pãmânt sfârºesc pe marginea
gropii. Pentru creºtini sfârºitul
este un nou început. ªi când
marea acestei vieþi este tulburatã
ºi vrea sã înghitã mica noastrã cora-
bie apare Hristos care ceartã vân-
turile ºi liniºteºte totul. În eseul sãu
despre Mircea Eliade, Petre Þuþea
consemneazã: „Religia este ca rada
liniºtitã a unui port, unde se adã-
postesc navele în vreme de furtunã”.
Asta face Învierea Domnului! Numai
admiþând învierea gãsim o logicã în
toate. „ªtiinþa este sediul utilului”,
spunea Petre Þuþea, ea nu ne 
mântuie. „Pentru credincios,
Dumnezeu existã ca Adevãr unic, ca
principiu al tuturor lucrurilor. „Pentru
necredincios sunt neliniºtea 
întrebãrilor nesfârºite, hazardul,
ipotezele, cãutarea ºi soluþia, ºtiinþa
ca sediu al folosului”.

Prin lumina Învierii noi
creºtinii nu ne mai temem de
moarte, totul se schimba dintr-o
datã: „în Hristos toþi vom învia!
(Cor.XV,20). Suntem nemuritori! „Nu
noi, ci cosmosul, lumea materialã va
dispare. Noi suntem cei veºnici, cei
mari, cei importanþi, nu acest cos-
mos. ªi apoi nici el nu dureazã
veºnic!. Nu el ne-a produs, ci
Dumnezeu „ (Mitropolitul Ardealului
Antonie).

În noaptea Învierii
nimeni nu-ºi aprinde
singur lumina! Ea vine din izvorul
unic, Dumnezeu, cel ce a zis”sa fie
luminã!”. La Ierusalim, în fiecare an
ºi numai la ortodocºi, Sfânta Luminã
vine din cer ºi aprinde vata ce se
pune pe Sfântul mormânt, în chip
miraculos. Credincioºii relateazã cã
am vãzut ºi pipãit Sfânta Luminã,
care timp de trei minute nu frige.
Iatã cum descrie evenimentul
Diaconu Gheorghe Bãbuþ:”... exact
când s-a ajuns la cântarea lumina
linã a sfintei slave, a Tatãlui
ceresc..., a intrat un nor azuriu
albastru în bisericã, la care nu te
puteai uita, cã te orbea. Din nor a
fulgerat de trei ori, un fulger a trecut
peste Catapeteasmã (iconostas) ºi
s-a dus lin, drept la Mormântul lui
Hristos, iar când a atins piatra de pe
Sfântul Mormânt, toatã vata pusã
acolo de preoþi, foarte groasã, s-a
aprins o datã cu candelele, care s-
au aprins singure. La cei din 
balcoane li s-au aprins singure
lumânãrile în mâini. 

Contiinuare îîn ppaggiina 55

Veniþi de luaþi luminã!



GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttiiNNrr.. 4499 aapprriilliiee 22001133

ppaaggiinnaa 55

Veniþi dde lluaþi lluminã!
Continuare ddin ppagina 44

Când s-au desfãcut sigiliile
de la Sfântul mormânt, înãuntru era
o vãpaie mare de foc” (Evenimentul
zilei, Nr. 1156,12 Aprilie 1996). Prin
prisma acestei minuni (repet, numai
la ortodocºi) înþelegem minunea
Învierii Domnului – Hristos a înviat
„în prima zi a sãptãmânii”, care la
evrei era ziua de Duminicã.

Nici un ochi omenesc nu s-a
învrednicit sã vadã momentul
Învierii. Femeile, ucenicii... am 
constatat mormântul gol. La învierea
Domnului s-a întâmplat aceeaºi 
minune ca la Naºterea lui! Fecioara
naºte ºi rãmâne fecioara, peceþile
curteniei rãmân neatinse. La Înviere
Isus dispare lãsând neatins giulgiul
cu care a fost înfãºurat, precum o
coaja de ou... Totul a rãmas neatins
în mormânt! Cu ce hainã era 
îmbrãcat atunci? Psalmistul ne da
rãspunsul: „Cel ce te îmbraci cu
lumina, ca ºi cu o hainã...”. De
aceea femeile mironosiþe nu l-au
cunoscut în primul moment (Ioan
XX, 14-16). Trupul Sãu era 
transfigurat, trecea prin uºile
încuiate, apãrea ºi dispãrea... Legile
materiei, timpului ºi spaþiului nu mai
funcþionau ca pentru ceilalþi oameni.
Aºa va fi omul înviat! Reþesut cu alt
trup.

Evenimentul acesta a fost
atât de nou ºi de minunat încât a
impresionat întreaga istorie; istoria a
devenit creºtinã, nefãcând altceva
decât „sã perpetueze momentul unic
ºi suprem al Învierii”. „De altfel,
despre creºtinism, Bergson spune
ca noi îl respirãm. Are materialitatea
aerului. Seamãnã cu aerul. Noi sun-
tem creºtini fãrã sã vrem. ªi când
suntem atei suntem creºtini. Cã
respirãm creºtinismul cum respirãm
aerul” (Petre Þuþea, Între Dumnezeu
ºi neamul meu)

Iatã un fragment din
scrisoarea adresatã de Petre Þuþea

lui Emil Cioran: „Fãrã religia creºtinã
omul ar trãi neliniºtea produsã de
limitele vieþii ºi de moartea absolutã.

Ce glorios este creºtinismul
care populeazã templele ºi cimitirele
cu nemuritori... Ce pustie ar fi viaþa
fãrã temple, sacerdoþi ºi credincioºi.
Îmi pare bine cã ºcoala cu toate 
disciplinele ei nu poate înlocui
Biserica”.

Învierea sfinþeºte CRUCEA
pe care a murit Hristos. Pentru cei
din vechime: egipteni, greci, chinezi,
romani, etc... crucea era sintezã
celorlalte trei simboluri fundamen-
tale: cercul, centrul ºi pãtratul.
„Intersecþia celor douã braþe ale
crucii genera centrul, adicã locul
unde cerul întâlneºte pãmântul, în
care timpul se amesteca cu spaþiul”.
Dimensiunea verticalã se inter-
secteazã cu cea orizontalã, iar
„încruciºarea braþelor sale
marcheazã rãspântiile”. Pentru
creºtini „Isus ºi-a întins braþele Sale
pe cruce ca sã îmbrãþiºeze lumea”
O îmbrãþiºare ce culmineazã cu
Învierea.

Avem cu toþii o busolã, un
far cãlãuzitor: „Veniþi de luaþi
luminã!” Învierea Domnului explicã
sensul acestei vieþi: de ce ne
naºtem, de ce trãim, de ce murim ºi
ce se întâmplã cu noi - Nimic nu
este la întâmplare. Învierea a dat
cea mai grea loviturã unei lumi
romane ºi zeitãþilor acestora, o 
loviturã lumii greceºti ºi am putea
spune o loviturã culturii egiptene.
Existã astãzi în lume între 250 ºi
300 de milioane de credincioºi
ortodocºi, adicã în jur de cinci la
sutã din populaþia Pãmântului. Dacã
nu l-ar fi vãzut înviat din morþi ºi
„pipãit” ca TOMA, crede cineva cã
Apostolii ar fi plecat din Palestina pe
jos „pânã la marginile lumii” sã
vesteascã pe Hristos? Ar fi acceptat
ei sã moarã degeaba? „Dacã n-ar fi
înviat, El ar fi rãmas uitat în istoria
mãruntã a Palestinei, un rabin

provincial, rãstignit ca un rãzvrãtit
împotriva legii unui popor straºnic de
exigent în închiderea lui faþa de alte
popoare. — Am fi rãmas cu zeii
Greciei, ai Romei, sau ai popoarelor
mai mici” (Antonie, Mitropolitul
Ardealului). Dar Isus a înfruntat
veacurile. De peste douã mii de ani,
credincioºii îl adorã! Cuvântul sãu
divin face sã vibrez profund inimile
credincioºilor, rãscolind sufletele
pânã în cele mai tainice profunzimi.
„Perfecþiunea lui Isus n-o poate
atinge nici penelul, nici dalta, nici
condeiul. Aceasta a determinat pe
Leonardo da Vinci sã arunce mâhnit
penelul. Aceasta a împins la disper-
are pe un Bossuet ºi Pascal. E
unicul caz când geniul artistic se
dovedeºte, incapabil sã idilizeze
realitatea” (Pr dr. Victor Vlãduceani,
1979)

Sãrbãtoarea Învierii ne
gãseºte în mijlocul unor mari
frãmântãri între popoare. La foarte
mulþi oameni logica este blocatã.
Vremurile pline de ispite trebuie sã
ne apropriem nu sã ne distanþeze. În
tabloul lui RUBENS numit „Judecata
cea de apoi” ni se înfãþiºeazã
oameni care se prãbuºesc în
adâncime, ºi în cãdere, cãuta sã se
þinã unii de alþii. Dar pãmântul nu-i
susþine. Din pãcate, necazul ne
adunã, în restul timpului suntem
dezbinaþi.

Hai sã trãim Sãrbãtoarea
Pascalã de odinioarã! Paºtele vine
de la PESAH (limba ebraicã) ºi
înseamnã trecere, depãºire, 
schimbare...

Hai sã trecem în starea de
iubire a lui Hristos, sã zicem fraþilor
ºi celor ce ne urãsc pe noi ºi sã
iertãm totul pentru Înviere!

Sã fiþi fericiþi în Hristos! 
Hristos a Înviat!”

Pr. PParoh DDiddoacã DDojanã VVasile 
Parohia VVoineºti
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În numãrul trecut al Gazetei de
Voineºti anunþãm intenþia de a demara o
amplã acþiune de igienizare a comunei
noastre sub sloganul: ,,ªi mie îmi pasã
de comuna mea.”

În acest sens a fost încheiat un
parteneriat de colaborare între toate insti-
tuþiile de pe teritoriul comunei ºi agenþi
economici care-ºi desfãºoarã activitatea în
Voineºti.

Au rãspuns la solicitarea Primãriei
reprezentanþii Biroului de Poliþie, ai Grupei
de Jandarmi, ai Subunitãþii ISU, Staþiunii
pomicole, Liceului Tehnologic, ªcolii gen-
erale, Secþiei  externe a Spitalului Judeþean
precum ºi toþi cei opt 
preoþi parohi ai bisericilor din comunã. De asemenea, 
s-au alãturat ºi urmãtorii agenþi economici: Farmacia Flora,
Farmacia Vinca, Farmacia veterinarã Biovet, SC Ilmi Unic
SRL, SC Big Val SRL, SC Limadi Serv SRL, II Ion Ciprian,
SC PompeAgro SRL, AS Magda SRL, Consum Coop, SC
Autoservice Adi ºi Claudiu SRL. 

Obiectivul principal al acestui parteneriat îl 
constituie igienizarea domeniului public ºi, ce este cel mai
important, pãstrarea curãþeniei în comunã, pe 
parcursul întregului an . 

S-au delimitat sarcinile fiecaruia dintre parteneri ºi
s-a stabilit un program de lucru. 

Începând din 01 aprilie, echipe mixte formate din
angajaþi ai Primãriei Voineºti ºi beneficiari  ai legii
416/2001(ajutor social) au trecut la fapte.

Pânã în prezent a fost igienizat centrul civic, 
precum ºi zone aflate în dreptul instituþiilor publice dar ºi în
dreptul gospodãriilor cetãþenilor pe principalele artere
rutiere ale comunei. Au fost vãruiþi pomii, copacii ºi
capetele podeþelor, au fost adunate gunoaiele ºi 
decolmatate ºanþurile.

Facem apel pe aceastã cale, cãtre dumneavoas-
trã, toþi cetaþenii comunei, pentru a vã alãtura acestei 
campanii de amploare ºi de mare importanþã. 

Fiecare, în dreptul gospodãriei sau a proprietãþilor,
trebuie sã vãruiþi capetele podeþelor, pomii ºi stâlpii.

Decolmataþi
ºanþurile ºi rigolele,
adunaþi gunoaiele ºi desfi-
inþaþi gardurile provizorii ºi depozitele de materiale de pe
domeniul public(lemne, balast, nisip, utilaje sau materiale
de construcþii).

Cu un minim efort, sunt convins cã vom obþine
rezultate remarcabile. Nu cred cã pentru vreun gospodar al
comunei Voineºti o bidinea ºi o pungã de var reprezintã o
cheltuialã însemnatã. 

Dorim ca la finalul campaniei sã avem o comunã
curatã care sã-ºi merite cu adevarat renumele .Recunosc
faptul cã aceastã acþiune poate fi un exerciþiu de spirit civic
ºi respect reciproc.

Þin sã mulþumesc partenerilor din acest proiect
intitulat ,,ªi mie îmi pasã de comuna mea” ºi, totodatã sã le
mulþumesc anticipat celor care ni se vor alãtura.

În încheiere, transmit tuturor voineºtenilor  cele
mai bune gânduri iar Sãrbatoarea Învierii Mântuitorului sã
ne gãseascã mult mai uniþi, înþelepþi, iubitori ºi înþelegãtori.
Un Paºte fericit tuturor!

CCuu ddeeoosseebbiittãã ccoonnssiiddeerraaþþiiee
VViicceepprriimmaarr

CCllaauuddiiuu PPooppaa

ªªii mmiiee îîmmii ppaassãã ddee ccoommuunnaa mmeeaa!!

Dupã cum 
v-am obiºnuit în
Gazeta de
Voineºti lãudãm,
fãrã excepþie,
orice faptã sau
persoanã care
face cinste
comunei noastre.

Revenim ºi
vã supunem din

nou atenþiei, cazul Amandei
Teodora Preda, care, pe lângã
rezultatele prezentate în
numerele trecute ale Gazetei,
prin perseverenþã seriozitate
ºi muncã susþinutã a reuºit sã
ajungã în vârful piramidei.

În data de 5 aprilie
2013, la Olimpiada Naþionalã
de Fizicã – Satu Mare a obþin-
ut Medalia de aur. A fost de

asemenea rãsplãtitã cu
Diploma de Merit acordatã de
cãtre Facultarea de Fizica a
Universitãþii din Bucureºti.

Considerãm cã atunci
când vorbesc  faptele, cuvin-
tele sunt de prisos.

Felicitãri Amanda ºi
mult succes în continuare !

AªA DA !
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În data de 23 aprilie 2013,
unitatea noastrã ºcolarã a participat
la acþiunea de ecologizare a
comunei iniþiatã de cãtre Primãria
Voineºti. Aceastã activitate s-a
desfãºurat ca urmare a protocolului
încheiat între Primãria comunei
Voineºti ºi ªcoala Gimnazialã Voineºti
(ªcoala Gimnazialã Suduleni fiind
structurã a acesteia), în cadrul acþiuni
prin care Primãria ºi-a propus sã
conºtientizeze la nivelul comunitãþii
locale a importanþei pãstrãri curãþeniei.
Activitatea noastrã s-a desfãºurat 
într-un perimetru bine delimitat de
cãtre reprezentanþii primãriei ºi ºcoalã:
intersecþia de la biserica din Suduleni,
respectiv ªcoala Primarã Izvoarele.
Elevii au primit saci ºi mãnuºi mena-
jere, deplasându-se împreunã cu douã
cadre didactice (prof. Iurea Cãtãlina ºi
prof. Iurea Ionuþ) de-a lungul drumului 

comu-
nal, reuºind sã strângã o can-
titate importantã de gunoi. Prin
aceastã acþiune, elevii au încercat sã
sensibilizeze membrii comunitãþi faþã
de pãstrarea mediului, trãgând un
semnal de alarmã asupra nerespec-
tãrii de cãtre unii locuitori a 
minimului de decenþã privind
respectarea mediului ºi pãstrarea
curãþeniei localitãþi lor. Nefiind la prima 

acþi-
une de acest

gen, elevii sunt hotãrâþi sã repete ast-
fel de acþiuni, pânã când locuitorii vor
deveni, cu adevãrat LOCUITORI ai
unei comunitãþi europene. 

PPrrooff.. ccoooorrddoonnaattoorr ªªccooaallaa GGiimmnnaazziiaallãã
SSuudduulleennii
PPrrooff.. IIuurreeaa IIoonnuuþþ

ªcoala GGimnazialã SSuduleni pparticipantã aactivã
la aacþiunea dde eecologizare aa CComunei VVoineºti

PPOOLLIIÞÞIIAA VVÃÃ IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ
DDrraaggii cceettããþþeennii aaii ccoommuunneeii VVooiinneeººttii,,

Iatã cã a venit primãvara ºi
odatã cu ea, perioada  activitãþilor
agricole. Cum bine cunoaºteþi, pentru
realizarea acestor activitãþi vã folosiþi
de utilaje cum ar fi tractoare sau alte
utilaje agricole iar, de multe ori, tractaþi
cu acestea diferite tipuri de remorci.

Vã reamintesc cã fiecare 
dintre cei  care deþineþi astfel de 
utilaje, pentru a circula pe drumurile
publice, trebuie sã respectaþi anumite
reguli stabilite de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr.195/2002 ºi
de Legea 203/09.11.2012 care 
modificã ºi completeazã  Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului nr.195/2002 :

Legiuitorul a împãrþit tractoarele
în douã categorii:
-  tractoare rutiere care sunt consider-
ate autovehicule ºi trebuiesc obligato-
riu înmatriculate, nerespectarea
prevederilor legale reprezentând
infracþiune prevazutã de art.85 alin.1
care se pedepseºte cu închisoare de

la 1 la 3 ani, ºi
-  tractoare folosite exclusiv în
exploatarile agricole ºi forestiere care
se deplaseazã numai ocazional pe
drumul public-  sunt considerate
vehicule ºi, în conformitate cu preve-
derile art.11 alin.1  din OUG.195/2002,
proprietarii de vehicule sau deþinatorii
mandataþi ai acestora sunt obligaþi sã
le înmatriculeze sau sã le înregistreze,
dupã caz, înainte de a le pune în cir-
culaþie . 

Vã reamintesc cã  circulaþia
pe drumurile publice a tractoarelor,
remorcilor sau a altor utilaje agricole
neînmatriculate sau neînregistrate,
dupã caz, constituie infracþiune.

Pentru a nu vã afla în situaþia
de a greºi, Secþia 5 Polþie Ruralã
Voineºti a demarat o acþiune în douã
etape : 
- prima etapã   de informare ºi îndru-
mare cãtre autoritãþile care efectueazã
înmatricularea ºi înregistrarea,
- a doua etapã  care va demara în

data de 01.06.2013 când, în situaþia în

care vor fi depistate pe drumul public
astfel de vehicule  se vor întocmi
dosare penale ºi se vor aplica sancþiu-
ni în funcþie de fapta sãvârºitã ºi de
tipul vehiculului .

Pentru a nu avea neplãceri, în
acest sens,  vã rog ca pânã la data
menþionatã mai sus,  sã faceþi demer-
suri la Primãria comunei Voineºti pen-
tru a intra  în legalitate, aici existând
personal calificat care vã  va  îndruma
pentru înregistrarea vehiculelor
menþionate mai sus  .

Vã mulþumesc anticipat pentru
înþelegere iar în final vã urez, în
numele colectivului Secþiei 5 Poliþie
Ruralã Voineºti ºi al Postului Comunal
de Poliþie Voineºti, sã aveþi sãrbãtori
liniºtite care sã vã gãseascã sãnãtoºi
alãturi de familie ºi cei dragi. UN
PAªTE FERICIT!

CCuu ssttiimmãã,,
ªªEEFFUULL SSEECCÞÞIIEEII 55 PPOOLLIIÞÞIIEE RRUURRAALLÃÃ

VVOOIINNEEªªTTII,, IInnssppeeccttoorr pprriinncciippaall ddee
ppoolliiþþiiee UUþþãã NNiiccoollaaee GGaabbrriieell
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BBuuggeettuull ccoommuunneeii aa ffoosstt aapprroobbaatt
îînn uunnaanniimmiittaattee

Dragii mmei,

În ªedinþa ordinarã a
Consiliul local  din 10.04.2013 a fost
aprobat ,,Proiectul de hotãrâre
privind aprobarea bugetului de 
venituri ºi cheltuieli a Unitãtii
Administrativ Teritoriale Voineºti”
pentru anul 2013, întocmit ºi propus
spre aprobare de executivul
Primariei Voineºti.

În urma dezbaterilor, în

comisia economicã ºi în plenul
Consiliului local, bugetul de venituri
ºi cheltuieli a fost adoptat în unani-
mitate – 15 voturi.

Sperãm cã noul an agricol
va îndrepta dezamagirile ºi 
neajunsurile anului trecut, iar munca
noastrã de pomicultori va fi rasplatitã
aºa cum trebuie.

Pentru a realiza tot ceea ce
ne-am propus în anul 2013 avem
nevoie de dumneavoastrã prin

achitarea la timp a taxelor ºi
impozitelor locale pe care le datoraþi
bugetului prezentat mai sus.

Vã urez sã aveþi o viaþa 
frumoasã, caldã, liniºtitã ºi un Paºte
luminos, cu bucurii.

Cu ddeosebit rresppect,
Primarul ddumneavoastrã
Sanddu GGabriel DDanuþ
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FINANÞARE - VVENITURI PROPRII ªI SUBVENÞII
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INFORMAÞII UUTILE
telefoane:
0723 1142 6661 –– PPrimar 
0723 1142 6662 –– VViceprimar 
0245 6679 3324 –– PPrimãrie-rrelaþii ccu ppublicul
0245 6679 4450 –– FFax

Adresa: VVoineºti, sstr.Principalã, nnr.145
e-mmail: cconsiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa wweb: wwww.primarievoinesti.ro

Nu eezitati ssã nne ccontactaþi ppentru rrezolvarea  ooricãrei
probleme llegate dde aadministraþia llocalã. PPentru aanunþuri
publicitare ggratuite îîn GGazeta dde VVoineºti nne pputeþi 
contacta lla uunul ddin nnumerele dde ttelefon dde mmai ssus.

SSSS uuuu nnnn tttt eeee mmmm   aaaa iiii cccc iiii   pppp eeee nnnn tttt rrrr uuuu   dddd uuuu mmmm nnnn eeee aaaa vvvv oooo aaaa ssss tttt rrrr ãããã !!!!

POVEªTI DDESPRE NNOI ªªI VVOI ((NEªTI)
Într-o perioadã mai rece ºi

mai ploioasã a acestei primãveri 
(8-12 aprilie) , adicã în vacanþã, 45
de copii ai ºcolilor din Voineºti ºi
Gemenea au fost (din nou) într-o
memorabiliã excursie organizatã de
domnul profesor Savu Teodor.
Traseul a fost destul de lung:
Voineºti-Târgoviºte-Piteºti-Râmnicu
Vâlcea-Mãnãstirea Cozia – Defileul
Oltului-Sibiu-Deva-Brad (Muzeul
Aurului) Peºtera Urºilor-Oradea-
Sãpânþa (cimitirul Vesel)-Sighetu
lMarmaþiei (Memorialul Sighet)-Ocna
ªugatag-Baia Mare-Cluj-Câmpia
Turzii-SalinaTurda-Târgu Mureº-
Sighiºoara- Rupea Braºov-Bran-

Rucãr-

Voineºti.
Organizatã minuþios de

domnul profesor, cãlãtoria prin N-V
þãrii a fost foarte apreciatã de copii.
Timp de patru zile ei au fost asaltaþi
de explicaþiile ghizilor  ºi ale profe-
sorilor însoþitori.. În cea de-a

cincea zi ºi-au exprimat ºi ei în
cuvinte simple, opiniile despre

locurile vizitate. Cel mai mult  le-
au plãcut obiectivele subliniate
deja în propoziþia care prezintã

traseul.
S-au bucurat atât de fru-

museþea peºterii ºi a salinei, cât
ºi de apa sãratã a bazinului de
înot de la Ocna ªugatag.

Am fost în total 52 de excur-
sioniºti. Am evadat din cotidianul

obiºnuit  ºi am pãtruns într-o altã
zonã a þãrii, superbã, unde
geografia ºi istoria României se
împletesc ºi ne fac sã ne mândrim
cu eroii neamului. Astfel, Mircea

ce Bãtrân, Mihai Viteazul, Horia,
Cloºca ºi Criºan, Avram Iancu au
fost adesea amintiþi de  ghizi la

Târgoviºte,
Alba Iulia sau Þebea.

Pentru mine cãlãtoria este
un hobby, mãrturisesc cã am aceas-
ta slãbiciune. Îmi place sã cunosc
locuri ºi oameni noi, sã-mi umplu
sufletul cu frumosul altor þinuturi. Iar
pentru copii, mai ales cã ei sunt 
personalitãþi în formare, excursia
înseamnã cunoaºtere ºi  auto-
cunoaºtere, ºi ei pot învaþa multe
lucruri noi în cãlãtorie ºi, în plus,  îºi
cunosc mai bine propria personali-
tate. Învaþã sã se descurce singuri,
cu bagajul, la masã, în grup, în
oraºe strãine, în muzeu, la piscina,
cu cumpãrãturile (se obiºnuiesc 
sã-ºi investeascã banii în obiecte de
preþ ºi în amintiri, dupã posibilitaþi,
sã fie atenþi cu cei dragi).

Aºadar, cãlãtoriþi, dragi 
cititori ºi veþi fi mai fericiþi. Iar acum,
la final, multã sãnatate, ºi  spor la
treburile gospodãreºti vã ureazã:

Elena PPãddure
Dir. AAddj. lla ªªcoala VVoineºti


