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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

ÎÎnnffããþþiiººaarree nnoouuãã ppeennttrruu ªªccooaallaa OOnncceeººttii
Dragii mmei,

Am spus cu fiecare
ocazie cã învãþãmântul va fi
întotdeauna o prioriotate pentru
mine, ca reprezentant al autori-
taþii locale.

Am avut grijã ca la
întocmirea fiecãrui buget local, în
ultimii ani, sã alocãm, împreunã
cu Consiliul local, fonduri nece-
sare modernizãrii ºi reabilitãrii
tuturor ºcolilor de pe raza
comunei.

În fiecare an, din cei cinci
de madat, am încercat sã trans-
form ºcolile din comuna noastrã
în ºcoli europene, care sã se
ridice la pretenþiile ºi prestigiul
comunei noastre.

Vã promit cã nu o sã mã
opresc pânã când nu voi reabilita
absolut toate instituþiile de
învãþãmânt din Voineºti.

Dupã cum bine ºtiþi au
fost montate centrale termice, au
fost înlocuite uºi ºi fereste, au
fost fãcute reparaþii interioare ºi
exterioare, am recompartimentat
sãli de clase, am modernizat
grupuri sanitare în toate ºcolile ºi
grãdiniþele, iar necesitãþile au
devenit din ce în ce mai puþine. 

Recunosc cã o mare
dezamãgire pentru mine o
reprezintã sistarea lucrãrilor la
clãdirea principalã a Liceului
tehnologic ºi la ªcoala generalã
cu clasele I-VIII Voineºti, dar în
cel mai scurt timp posibil ºi cu

resursele de care dispun voi face
toate demersurile pentru
finalizarea acestor lucrãri ºi
intrarea în normalitate.

O alta problemã ridicatã
în ultima vreme a fost reorgani-
zarea învãþãmântului primar ºi
gimnazial în ºcolile din satele
Onceºti ºi Gemenea-Brãtuleºti
pentru eliminarea sistemului
simultan. Am promis cã voi face
tot posibilul ca învãþãmântul în
aceste ºcoli sã nu întîmpine nici
un obstacol în desfaºurarea
orelor de curs în condiþii optime.

La o dezbatere publicã
susþinutã la caminul cultural
Gemenea-Bratuleºti am primit
reprosuri cum cã ºcoala Onceºti
nu este dotatã corespunzator ºi
elevii sunt defavorizaþi faþã de cei
din celelalte ºcoli. M-am angajat
atunci ca pânã la începutul 
anului ºcolar 2013-2104  ºi
aceastã ºcoalã va fi modernizatã
ºi reabilitatã. Vreau sa precizez
faptul ca deja am demarat

lucrãrile ºi vor fi finalizate în cel
mai scurt timp. Vom reface
pereþii exteriori, va fi recomparti-
mentatã o salã de clasã ºi 
transformantã în grup sanitar
modern cu apa curentã, va fi
schimbatã tâmplaria veche cu
una noua cu geam termopan ºi
se vor efectua lucrãri de
reparaþie a acoperiºului. Aceste
lucrãri sunt realizate în regim de
urgenþã fiindcã la începutul 
anului nu au fost prevazute 
fonduri în acest sens. 

Vreau sã vã mulþumesc
tuturor cadrelor didactice,
pãrinþilor ºi elevilor ºcolilor
comunei noaste pentru
înþelegerea de care aþi dat
dovadã de fiecare datã ºi sã 
vã promit tuturor cã voi rãmâne
acelaºi apropiat al dumneavoas-
trã.

Cu ddeoosebit rresppect
Primarul ddumneavooastrã

Sandu GGabriel DDanuþ
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POVEªTI DDESPRE NNOI ªªI VVOI(NEªTI)
Schiþa „Bacalaureat” a lui I.

L. Caragiale se încheie cu o replicã
nemuritoare :”Uf! … Am dat ºi
bacaloriatul ãsta!”. Aºa afirmã
cucoana Caliopi Georgescu, mama
a trei bãieþi (Virgiliu, Horaþiu ºi
Ovidiu), care , cu ajutorul unor pro-
fesori, „aranjeazã” bacalaureatul
fiilor. Apoi, cu bacalaureatul luat,
bãieþii merg la facultate, ºi nu la
orice facultate, la DREPT.

Trist e cã ºi acum, dupã un
secol, favoritismul e încã la modã.
Ba chiar aº spune cã viaþa bate 
literatura lui nenea Iancu. Aºa cã…
nimic nou sub soare la noi,  la
români.

Examenul naþional vine la
pachet cu un scandal. Deºi 
s-au afiºat de mult timp rezultatele
de la bacalaureat, liceul Dimitrie
Bolintineanu mai furnizeazã încã
subiecte pentru  emisiunile de ºtiri.
Nici Evaluarea Naþionalã n-a fost 
feritã de comentarii – s-a spus cã
proba de matematicã a fost suspect
de uºoarã, cã s-au luat prea multe
note mari ºi s-au aplatizat valorile.
Dupã câþiva ani în care matematica
le-a dat mari bãtãi de cap copiilor,
anul acesta, la Evaluarea Naþionalã
subiectele au fost mai accesibile ºi
toþi am respirat uºuraþi.

Deºi risc sã mã repet aº
spune ca o concluzie a celor 
analizate anterior, cã sistemul de
învãþãmânt reprezintã o oglindã a
societãþii în care trãim – cu dascãli
competenþi ºi … nu prea, cu ºcoli
moderne, dar ºi vechi, cu pãrinþi
bogaþi, dar … ºi sãraci. Iar, cu bani
puþini nu poþi face o educaþie
temeinicã.

De aceea, sunt profund

mâhnitã când profesorii, pãrinþii 
ºi elevii devin corupþi, comit  ilega-
litãþi ºi sunt anchetaþi. În plus, în ulti-
mi ani a devenit îngrijorãtoare 
imixtiunea pãrinþilor în procesul de
evaluare – din prea multã grijã sau
orgoliu „aranjeazã” ºi ei, examenele
copiilor, deoarece notele lor 
conteazã în viitor.

Astfel de pãrinþi nu reali-
zeazã cum trebuie  ajutat un copil.
Eu consider cã notele nu trebuie
cumpãrate. Acesta nu e un succes
veritabil, ci un deserviciu fãcut 
propriului copil care se va obiºnui cu
ajutorul pãrinþilor. Fãrã banii
„babacilor” se va simþi incapabil ºi
neajutorat. Un astfel de copil va
avea  nevoie de mult timp ºi de
multe experienþe pânã va cãpãta
încredere în propriile forþe.

Apropo de pãrinþi! Le-aº mai
adãuga câteva sfaturi ºi observaþii
despre importanþa desfiinþãrii
claselor  simultane în beneficiul
învãþãmântului clasic, în care fiecare
clasa de elevi are învãþãtorul ei. De
altfel, învãþãmântul simultan este un
sistem anacronic în care se
cupleazã doua clase pentru a se
realiza numãrul de elevi.

În Europa acest sistem  nu
se practicã nicãieri, iar la noi în þarã
multe ºcoli cu predare simultanã au
fost desfiinþate.

În condiþiile clasei cu
predare simultanã copii pierd mult:
ei nu fac 50 de minute de limba
românã (de ex.), ci doar 25, în restul
timpului sunt atenþi la ceea ce 
discutã ceilalþi. În loc de 4 probleme
de matematicã, fac doar 2. Restul ,
acasã, ori … data viitoare.

De aceea cred cã micile

orgolii ºi reproºuri nu se justificã.
Elevul merge la ºcoalã pentru a fi
instruit ºi educat complet,  nu cu
jumãtãþi de mãsurã. ºi, dacã 
transportul e asigurat, cadrele 
didactice sunt de acord, dumnea-
voastrã, pãrinþii, de ce mai sunteþi 
reticenþi? Chiar nu vã doriþi sã aveþi
copii mai bine instruiþi?

Pe vremuri, pentru a ajunge
la ºcoalã, un copil mergea pe jos, ºi
iarna ºi vara, kilometri mulþi, iar
acum, când maºina îi aºteaptã la
poarta ºcolii, sunt unele obiecþii.
Acestea însã, nu se justificã,
deoarece înainte de a se lua
aceastã decizie au fost bine 
cântãrite atât beneficiile, cât ºi
riscurile. În cazul nostru, beneficiile
sunt multiple: norma-litatea procesu-
lui instructiv-educativ, completa
instrucþie ºi educaþie, valorificarea
tuturor resurselor orei de curs, 
managementul corect al orei de
curs, etc. Riscuri ? Nu vãd 
niciunul serios. Cã o ºcoalã e mai
aproape sau mai departe, mai nouã
sau mai veche, atâta timp cât copii
sunt în siguranþã, aceste lucruri nu îi
afecteazã.

Ceea ce conteazã este
timpul efectiv de lucru.

Acesta permite acumulãri
serioase în timp, cãci succesul
ºcolar nu este un foc de paie, nu  se
obþine fulgerãtor, ci în timp prin 
acumulãri progresive de cunoºtinþe,
deprinderi ºi competenþe. Cam atât
despre ºcoalã. Pânã la toamnã, vã
urez… VACANÞÃ PLÃCUTÃ!

Prof. EElena PPãdure

AAvveeþþii pprroobblleemmee ccuu aauuttoottuurriissmmuull??
PP..FF..AA.. TTUUTTEEAALLCCÃÃ DDÃÃNNUUÞÞ vvãã ooffeerrãã sseerrvviicciiii ddee ddiiaaggnnoozzãã ccoommppuutteerriizzaattãã 

ppeennttrruu ttooaattee mmããrrcciillee aauuttoo,, ccuu tteesstteerree oorriiggiinnaallee ddee rreepprreezzeennttaannþþãã.. 
RReellaaþþiiii llaa tteelleeffoonn:: 00772222 222277 449988,, DDaann-OOnncceeººttii



GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttiiNNrr.. 5522 iiuulliiee 22001133

ppaaggiinnaa 33

PPOOLLIIÞÞIIAA VVÃÃ IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ DDEESSPPRREE::

Comerþul ppe mmarginea DDN72 AA 
Compania Naþionalã de

Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România S.A, în urma revi-ziilor
efectuate pe drumurile naþionale din
administrare, a constatat cã diferite
persoane au ocupat zona drumurilor
naþionale prin desfãºurarea de 
comerþ ambulant, ceea ce con-
travine ORDONANÞEI GUVERNU-
LUI nr. 43/28.08.1997, art.43, lit.e,
care reglementezã cã pe drumurile
publice este interzis comerþul 
ambulant ºi ocuparea sub orice
formã a zonelor de siguranþa ale
drumului, precum ºi afectarea stãrii
de curãþenie a acestora. 

Profit de aceastã ocazie
pentru a vã aduce la cunoºtinþã
prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 43/28.08.1997, respectiv:

La art.43, lit.e este 
prevãzut faptul cã pe  drumurile
publice sunt interzise: ocuparea,
sub orice formã, a pãrþii carosabile,
a zonei de siguranþã a podurilor, a
staþiilor mijloacelor de transport în
comun, a spaþiilor de control sau
serviciu ale administratorului drumu-
lui, a ºanþurilor, trotuarelor, pistelor

ºi a zonelor de siguranþã ale drumu-
lui, precum ºi afectarea stãrii de
curãþenie a acestora, faptã ce se
sancþioneazã cu amendã de la
3.000 lei la 6.000 lei, aplicatã 
persoanei fizice sau juridice.

Conform Anexei nr. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr.
43/28.08.1997 limita zonei de sigu-
ranþã a drumurilor, în cale curentã ºi
aliniament este de 1,50 m de la
marginea exterioarã a ºanþurilor,
pentru drumurile situate la nivelul
terenului, iar distanþa de la axul 
drumului pânã la marginea 
exterioarã a zonei drumului  este 
de 22 m pe drumurile naþionale,
respectiv DN 72A.

Vã rugãm ca în cel mai
scurt timp sã ridicaþi din zona 
drumului naþional DN72A tarabele
existente, în caz contrar suportând
rigorile legii. 

ªEFUL SSECÞIEI 55 PPOLIÞIE
RURALÃ VVOINEªTI

Insppector pprincippal dde ppoliþie
Uþã NNicolae GGabriel

AAtteennþþiiee llaa rreegguulliillee ddee ppããººuunnaatt!!
În contextul crizei economi-

co-financiare actuale din Romania,
care a afectat ºi afecteazã în contin-
uare ºi sectorul agricol, þinând cont
de 
importanþa creºterii animalelor ºi de
facilitarea accesului acestora la
suprafeþele de pajiºti 
disponibile, aflate atât în domeniul
public cât ºi în domeniul privat al
unitãþilor administrativ-teritoriale,
începând cu luna mai 2013, în
condiþiile în care pentru majoritatea
crescãtorilor de animale singura
sursã de asigurare a hranei pe
perioada verii este masa verde
obþinutã de pe pajiºti, prezenta 
ordonanþã vine în sprijinul crescãto-
rilor de animale.

Grupa de jandarmi ordine
publicã Voineºti, prin acþiunile de
patrulare independent cât ºi în
cooperare cu efectivele de poliþie vin

în sprijinul crescãtorilor de animale
pentru identificarea ºi sancþionarea
persoanelor care aduc atingere la
prevederile legale prezentei ordo-
nanþe.

Constituie ccontravenþii uurmã-
toarele ffappte:

a) Pãºunatul neautorizat sau intro-
ducerea animalelor pe pajiºti în
afara perioadei de pãºunat.
b) Circulaþia pe pajiºti cu orice alte
mijloace de transport, inclusiv cu
atelaje, decât cele folosite pentru
activitãþi agricole.
c) Arderea vegetaþiei pajiºtilor per-
manente.

Plt. CCiulu DDragoº
GGruppa JJanddarmi SSuppraveghere

Orddine PPublicã VVoineºti

DDEE RREEÞÞIINNUUTT!!

Documente
necesare 

pentru
înscrierea 

în ccirculaþie ººi
înregistrarea

autovehiculelor

1. Pentru înscrierea în circulaþie
a autoturismelor, autoutilitarelor,
tractoarelor, remorcilor sau
motocicletelor trebuie depuse la
Primãrie urmãtoarele docu-
mente:
-  Cartea de identitate a autove-

hiculului (copie);
- Document de provenienþã-

Facturã sau Contract de van-
zare-cumpãrare (copie);
- Act  de identitate(copie)
- Certificat de

înregistrare(C.U.I) pentru 
persoanele juridice(copie)

2. Pentru înregistrarea în 
evidenþele Primãriei a 
tractoarelor, remorcilor,
scuterelor sau  mopedelor se
vor depune urmatoarele 
documente:
- Actul de proprietate (Facturã,
Contract de vânzare-cumpãrare,
Declaraþie notarialã pe proprie
rãspundere)
- Act de identitate (copie);
- Asigurare auto (R.C.A) pentru
scutere sau mopede 

Opperatoor rrool
Avram SSimoona
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DDeesspprree ggrriijjaa ffaaþþãã ddee BBiisseerriiccãã
Am considerat cu bucurie

, din experienþa vieþii pastorale ºi
misionare, cã statornicia ºi
ataºamentul bunilor enoriaºi ai
parohiei noastre faþã  de viaþa
Bisericii sunt mulþumitoare,
Sfânta Evanghelie devenind ast-
fel un mod de viaþã ºi de simþire
moralã ºi duhovniceascã. Chiar
dacã mai sunt multe de învãþat
din cuprinsul învãþãturii de cred-
inþã, trebuie sã recunoaºtem cã
numãrul creºtinilor interesaþi ºi
preocupaþi de practica ºi cultul
divin public al Bisericii este în
creºtere.  Rãmâne sã se demon-
streze cã aceastã convingere
religioasã pe care o manifestã
mulþi semeni de-ai noºtri sã
aducã roade bogate în ceea ce
priveºte schimbarea modului de
gândire, de acþiune ºi de
sãvârºire a faptelor de milostenie
specifice unui adevãrat creºtin ºi
sã constituie o prioritate pentru
întreaga viatã înþeleasã ca dar
de la Dumnezeu.

Biserica este întemeiatã
de Domnul nostru Isus Hristos,
dar este compusã din oameni
strânºi împreunã având acelaºi
crez religios ºi unitate în Duhul
Sfânt.

Sub chipul ei de „Stâlp” ºi
temelie a adevãrului, de instituþie
divino-umanã, Biserica este alcã-
tuitã din douã categorii de mem-
brii ºi anume: cler ºi mireni sau
laici. Ea nu reprezintã numai ier-
arhia bisericeascã (episcop,
preot, diacon), ci ºi poporul cred-
incios, care formeazã imensa
majoritate a Trupului tainic al
Domnului.

Credincioºii au o stare
haricã destul de complexã care
începe cu starea pe care o
creeazã Taina Sfântului Botez ºi

care se poate amplifica prin harul
ce este oferit prin celelalte Sfinte
Taine pe care le primesc. 
Biserica trebuie sã întreþinã
entuziasmul generaþiei tinere,
cea mai puternicã energie spiritu-
alã, prin diverse proiecte, cum ar
fi iniþierea copiilor, elevilor ºi
tinerilor în credinþã ºi moralã
creºtinã sau antrenarea lor în
viata parohialã prin participarea
la slujbele Sfintei Liturghii, care
este inima sau centrul cultului
divin public.

În calitate de fii
duhovniceºti ai Bisericii , ca sluji-
tori ºi credincioºi ai ei, mãrturisim
cu toatã tãria sufletului nostru
adevãrul de credinþã ºi unitate în
cadrul învãþãturii noastre spiri-
tuale.

Prin râvna pastorilor
duhovniceºti rânduiþi de Sfânta
Bisericã, prin statornicie în
dreapta credinþã a fiilor ei, prin
credinþa noastrã lucrãtoare ºi
prin evlavia curatã, suntem feri-
ciþi cã aparþinem acestui spaþiu
sacru, care a pãstrat de-a lungul
existenþei sale tezaurul  mântu-

itor de credinþã ºi alcãtuirile
neºtirbite ale Sfinþilor Apostoli ºi
cele ale sfintelor Sinoade ecu-
menice ºi locale.

Ceea ce trebuie sã ºtim
este ca învãþãturile ei constituie o
mare forþa ºi energie a harului
Duhului Sfânt pentru toþi credin-
cioºii care participã efectiv  ºi
afectiv la misiunea evanghelicã,
adicã la lucrarea ei sacramentalã
vãzutã în lume.

Scopul existentei ºi prin-
cipiilor înalte ale Evangheliei este
acela de a-l schimba pe om de
a-l transforma într-un vrednic
purtãtor al chipului lui Dumnezeu
din el. Bunãtatea interioarã,
capacitatea de a-l înþelege pe
omul de lângã noi, Sfaturile ºi
recomandãrile bune  pe care le
dãm , slujirea aproapelui, iubirea
milostivã ºi jertfelnicã pentru cel
aflat în necaz sau  suferinþã sunt
numai câteva din virtuþile sau cal-
itãþile sufleteºti pe care avem
obligaþia moralã sã ni le însuºim
ºi apoi sã le aplicãm ca principii
solide ºi sãnãtoase în viaþã. 

Coontinuare îîn ppagina 77
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BBiillaannþþ llaa ªªccooaallaa SSuudduulleennii
Aºa cum anunþam în numãrul 47 al „Gazetei de

Voineºti“, ªcoala Gimnazialã Suduleni a fost implicatã,
ºi în anul ºcolar 2012-2013, în douã proiecte naþionale,
având ca temã educaþia ecologicã: „ªcoala pentru o
Românie verde” ºi „Baterel ºi Lumea NON-E”. Iatã cã a
sosit ºi momentul bilanþului. Astfel, în cadrul primului
proiect, ºcoala noastrã a reuºit sã colecteze 1.000 kg.
de hârtie ºi carton ºi 30 kg de PET-uri, lucru ce ne va
aduce în buget suma de 100 RON. De asemenea, în
cadrul aceluiaºi proiect, am participat ºi la secþiunea cel
mai votat LEGO PET, reuºind ca în luna iunie sã
câºtigãm suma de 100 euro, cu lego pet-ul „Trenul
verde” (vezi imaginea). La un calcul simplu constatãm
cã, datoritã eforturilor depuse de elevii noºtri, am reuºit
sã atragem pentru bugetul ºcolii peste 500 RON, sumã
care ne încurajeazã sã derulãm noi proiecte, dar ºi sã
îmbunãtãþim baza materialã a ºcolii. 

Cel de al doilea proiect s-a materializat prin
colectarea a 45 kg de baterii tip AA ºi 325 kg de deºeuri
DEEE (televizoare, imprimante, frigidere, calculatoare,
etc.), cantitãþi care, din pãcate, nu ne-au permis sã
ocupãm primul loc, ºi, implicit, câºtigarea unui video-
proiector ºi un ecran de proiecþie.  

Aceste rezultate, la care se mai adaugã ºi cele
obþinute anterior, ne îndreptãþesc sã sperãm ca în anul
ºcolar viitor sã ne depãºim performanþele, sã ne
implicãm ºi mai mult în acþiuni de acest fel, ºi, nu în
ultimul rând, sã primim un sprijin mai mare ºi o implicare
mai activã a locuitorilor în derularea proiectelor.

Prof. ddr. IIurea IIonuþ
Prof. ccoorddonator ªªcoala GGimnazialã SSudduleni

SCAPÃ
DE DEªEURI!

În zzilele dde 331 aaugust ººi  11 ssepptembrie
2013, îîn ccomuna VVoineºti se va desfãºura,
pentru a doua oara în acest an, Campania de
mediu Mini colectare DEEE  „Locul deºeurilor
nu este în casã! Trimite-le la plimbare!”, organi-
zatã ºi finanþatã de cãtre Asociaþia Româna
pentru  Reciclare-RoREC. 

Scopul acþiunii este acela de a colecta
aparatele electrice, electronice ºi electrocas-
nice uzate sau deteriorate, din gospodãriile
populaþiei sau de la agenþii economici.

Pentru orice frigider, congelator sau
combinã frigorificã predate veþi primi bonuri 
valorice de 40 lei, pentru orice maºinã de
spãlat veþi primi bonuri valorice de 20 lei, iar 
pentru celelalte aparate veþi primi cupoane care
vor participa la o tombolã cu premii tot în
aparate electrice, electronice sau electrocas-
nice. 

Pentru ddetalii vva pputeþi aaddresa lla nnr. dde ttelefon:
0724.379.242 - NNicolae NNicolae, rrepprezentant
RoRec DDâmboviþa, ssau 00723.142.662  -
Clauddiu PPoppa, vvicepprimar.

DDOOCCUUMMEENNTTEELLEE 
NNEECCEESSAARREE EEMMIITTEERRIIII
CCEERRTTIIFFIICCAATTUULLUUII DDEE

UURRBBAANNIISSMM
Pentru emiterea Certificatului
de urbanism, solicitantul „orice
persoanã fizicã sau juridicã
interesatã“ trebuie sã depunã
la emitent (Primarie) o docu-
mentaþie cuprinzând :
* Cerere tip - se gãseºte la
„Ghiºeu unic“- Primãria
comunei Voineºti (OAP
839/2009)
* Plan cadastral pe suport
topografic vizat de Oficiul de
Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã (OCPI) Dâmboviþa
* Dovada proprietãþii imobilului 
* Documentul de platã a taxei
de eliberare a Certificatului de
urbanism (chitanþa în copie)

În funcþie de suprafaþa terenu-
lui pentru care se solicitã,
Certificatulde urbanism se 

taxeazã astfel:
- 150 mp inclusiv, 6 lei
- 151 - 250 mp, 7 lei
- 251 - 500 mp, 9 lei
- 501 - 750 mp, 11 lei
- 751 – 1000 mp, 13 lei
- peste 1000 mp, 13 lei + 0,01
pentru fiecare metru pãtrat
care depãºeºte 1000 mp.

*  Copie act de identitate

NOTÃ: Certificatul de urban-
ism este un act de informare,
nu þine loc de Autorizaþie de
construire/desfiinþare ºi nu
conferã dreptul de a executa
lucrãri de construcþii.

CONSILIER UURBBANISMM
GGavrilã CCamelia
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DD’’aallee ggeemmeenneenniilloorr……
Sã vorbim despre o altfel

de þarã?!...Sã fim martorii unei
schimbãri în societatea noastrã?
Ar fi un lucru îmbucurãtor , dar
cu o floare nu se face primãvarã
(Mã refer la situaþia de la BAC). 

Gândindu-mã la reacþia
vizavi  de încercarea de reorga-
nizare a structurilor ºcolare
gemenene realizez cã   suntem
prea orbiþi de propria „luminã” ºi
prea baricadaþi între limite atât
de strâmte, încât orice s-ar
întâmpla în jurul nostru „nu ne
miºcã”. În aceste condiþii schim-
barea devine o furtunã ce tulburã
„apele liniºtite” ale lumii în care,
fiecare, dupã posibilitãþi ne-am
ancorat. Continuând în aceeaºi
manierã ºi afiºând „liniºtea de
deasupra apei”, ne simþim
ameninþaþi de orice pãtrunde 
dincolo „de strãlucirea” de la

suprafaþã. „Apele liniºtite” sunt
adânci ºi pline de „mâl”, încât e
greu de  înotat în ele . Între „mâl”
ºi „strãlucirea de la suprafaþã” se
dezvoltã o  încrengãturã atât de
bogatã încât e greu „de curãþat”
oricât te-ai strãdui. Aici apar
„nuferii” – plante încântãtoare ce
plutesc la suprafaþã, dar care se
hranesc din mâlul vâscos, ºi se
înalþã prin încrengãturile ascunse
ale „apei”.

În lumea asta nici un
„nufãr” nu rezistã altfel ºi cei mai
mulþi dintre noi ne visãm „nuferi”,
cãutãm „mâlul” ºi ne „împletim”
încrengãturile. Un singur lucru ne
mai tulburã – câte „un scafandru”
curajos; când acesta apare ºi
„apa” ºi „ nuferii”  ºi „mâlul” se
frãmântã.

Prooff. EElena MMãnescu

BULETIN DDE
AVERTIZARE

Conddiþiile cclimatice ddin uultimele zzile
au ffavorizat aappariþia ººi ddezvoltarea
ddãunatorului/bolii: rrappãn ttr. IIXX,
fãinare ttr. IIXX, vvierme mmãr, mmolia
ppieliþei, mmolii mminiere, aafidde, aacarieni,
care ppoate/ppot ccauza ppierdderi 
impportante lla cculturile: MMÃR

Pentru prevenire ºi combatere se
recomandã executarea tratamentu-
lui, numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmatoarele condiþii optime
de temperaturã ºi precipitaþii 

Folosiþi unul din produsele sau
amestecurile de mai jos, dupã caz:
- Topsin AL 70 PU - 0,1% + Merpan
80WDG - 0,15%+ Calypso 480 SC
- 0,02%;
- Topsin 70 WDG - 0,07% + Folpan
80 WDG - 0,15%+ Proteus OD 110
- 0,05%;
- Systhane Forte - 0,02% + Merpan
50WP - 0,25%+ Nurelle D 50/500 -
0,1 %;
- Flint Plus 64 WG - 0,125%+
Karate Zeon - 0,015%;
- Shavit F 72 WDG - 0,2%+
Novadim Progress - 0,1 %;
Pe solele pe care se înregistreazã
atac de acarieni se va adauga unul
din acaricidele: Sanmite - 0,075%
sau Milbeknock 0,05% sau Ortus 5
SC - 0,1 %.

SSttiimmaaþþii cceettããþþeennii,,
În vvederea oobþinerii ddocumen-
telor  nnecesare llucrãrilor  dde
cadastru ssau ppentru îînscrierea 
în ccartea ffunciarã, respectiv:
1. Certificat pentru atestarea cã
petentul este cunoscut ca propri-
etar;
2. Proces verbal de identificare a
imobilului;
3. Adeverinþã pentru atestarea
existenþei construcþiilor, conform
prevederilor Legii cadastrului ºi
publicitãþii imobiliare nr. 7/1996
republicatã, 

trebuie rrespectate uurmãtoarele
cerinþe:
- Prezenþa unui delegat din
partea primãriei Voineºti la

mãsurarea terenului de cãtre
persoana autorizatã în vederea
întocmirii Planului de amplasa-
ment ºi delimitare a corpului de
proprietate.
- Prezenþa rãzoraºilor la
mãsurarea terenului, care în
baza actelor de identitate, sã
semneze Procesul verbal de
identificare a imobilului.
În cazul neîndeplinirii acestor
obligaþii Primãria comunei
Voineºti nu va elibera docu-
mentele necesare lucrãrilor de
cadastru sau pentru înscrierea în
cartea funciarã.

Coonsilier aagricool
Ing. GGavrilã MMihai

ÎÞI IIUBEªTI CCOMUNA?

FI CCETÃÞEAN
RESPONSABIL!

Desfundã-þi podeþul;
Igienizeazã-þi ºanþul ºi spaþiul

din faþa proprietãþii;
Toaleteazã ºi vãruieºte stâlpii

ºi pomii din dreptul gospodãriei;
Reparã-þi ºi igienizeazã-þi 

gardul;
Nu arunca gunoaie pe spaþiul

public;

Nooi ttooþi, cceilalþi, îîþi mmulþumim!
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CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI

DDeesspprree ggrriijjaa ffaaþþãã
ddee BBiisseerriiccãã

Continuuare ddin ppagina 44

Avem  apoi datoria sã
iubim ºi sã sprijinim biserica cu
toatã convingerea ºi bunãvoinþa,
chiar dacã se fac  de multe ori
eforturi mari, ºtiind cã Dumnezeu
nu rãmâne nimãnui dator ºi 
rãsplãteºte dãrnicia cu sãnãtate
ºi mântuire.

La nivelul parohiei 
noastre se fac permanent eforturi
din partea tuturor pentru ca sã
triumfe  binele, conºtiinþa de
enoriaº sã fie ridicatã la rang de
mare cinste, toþi enoriaºii sã se
simtã ca într-o mare familie unitã
ºi puternicã în care sã 
domneascã liniºtea, pacea,
înþelegerea ºi dragostea. Cu 
ajutorul  Bunului Dumnezeu am
reuºit sã construim o trapezã
care este  de folos tuturor ºi vine
în ajutorul lucrãrii noastre 
pastoral-misionare, social-
filantropice ºi administrativ-
gospodãreºti. În data de 30 iunie
2013 s-a sãvârºit slujba de
sfinþire, cu ocazia hramului
Bisericii” Duminica Tuturor
Sfinþilor” oficiatã de un distins

sobor de  preoþi în frunte cu 
protoiereul nostru, pãrintele
Cristian Oancea.

Þin sã mulþumesc din
suflet pe aceastã cale tuturor
celor care ne-au sprijinit  în
demersul ºi proiectul nostru, spre
binele duhovnicesc al  þuþuroiul,
în special Primãriei comunei
Voineºti avându-l în frunte pe
domnul primar Sandu Gabriel,
care ne-a ajutat foarte mult în
realizarea acestui mãreþ obiectiv,
asigurându-l de dragostea,
respectul ºi preþuirea noastrã. 
Mulþumim de asemenea tuturor
enoriaºilor Bisericii noastre care
au fost alãturi de noi, înþelegând
chemarea noastrã cãtre o lucrare
Sfântã, bine plãcutã lui
Dumnezeu ºi, nu în ultimul rând,
în mod special domnului avocat
doctor Ionuþ Dojanã, un mare
filantrop creºtin.

Rugãm Bunul Dumnezeu
sã ne ajute în continuare tuturor
– Amin.

Paroh
Preot CConstantin VVrãbiescuu

Parohia GGemenea BBrãtuuleºti

IACOB IANISS-NICHOLAS

ÎÎii ddoorriimm vviiaaþþãã lluunnggãã
ººii ffeerriicciittãã!!

1. NEDELCU  ANA
2. IORDACHE  IOANA
3. IACOB  DUMITRU
4. BUCURA IOAN

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii 
ooddiihhnneeaassccãã!!

1. STÃNICÃ SORIN -
GABRIEL ªI DAVID  ELENA
- CERASELA
2. ªERBAN  GABRIEL ªI
ARCHIP ELENA

CCaassãã ddee ppiiaattrrãã!!

STARE CCIVILÃ
2211..0066.. 22001133 - 1199..0077..22001133
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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.

Suntem aaici ppentru ddumneavoastrã!

G.A.L. „„VALEA IIALOMIÞEI“,
în pplinã aacþiune

În luna martie prezentam
G.A.L.-ul ,, Valea Ialomiþei”
amintind scopul, obiectivele, 
prioritãþile ºi tendinþele acestuia.
Spuneam atunci cã viitorul 
agriculturii româneºti constã în
asocierea sub diverse forme în
vederea accesãrii fondurilor
europene ºi dezvoltarea  
localitãþilor rurale. 

Mai prezentam masurile
prin care se pot accesa fondurile
europene precum ºi sumele 
alocate în parte fiecãrei mãsuri. 

Venim acum în faþa 
dumneavoastrã cu satisfacþia
materializãrii celor spuse acum
patru luni.

În prima sesiune de
depunere a proiectelor, deschisã
în data de 20 mai 2013, au fost
depuse un numãr de 23 de
proiecte, dupã cum urmeazã:
- Mãsura 1.1.1. (Formare profe-
sionalã, informare ºi difuzare de
cunoºtinþe) - 1 proiect – sesiune
închisã;
- Mãsura 1.1.2. (Instalarea tineri-
lor fermieri) - 8 proiecte – sesiune
închisã;
- Mãsura 1.4.1. ( Sprijinirea 
fermelor agricole de semi – 
subzistenþã) - 6  proiecte –

sesiune închisã;
- Mãsura 3.1.2. (Sprijin pentru
crearea ºi dezvoltarea de micro-
intreprinderi ) - 2 proiecte
- Mãsura 3.1.3. (Încurajarea activ-
itãþilor turistice) – 2 proiecte
- Mãsura 3.2.2. (Renovarea, dez-
voltarea satelor, îmbunã-tãþirea
serviciilor de bazã pentru econo-
mia ºi populaþia ruralã) – 4
proiecte.

Toate aceste proiecte au
fost întocmite ºi depuse de cãtre
cetãþeni aparþinând celor ºapte
comune asociate în G.A.L ,,Valea
Ialomiþei” (Aninoasa, Doiceºti,
Pietrari, ªotânga, Voineºti,
Vulcana Bãi ºi Vulcana Pandele).

Din comuna Voineºti au
fost depuse 5 proiecte (din 8 total)
pe mãsura 1.1.2.  ºi declarate
conforme un numãr de  4 proiecte
(Chiþa Alina Georgiana, Ioniþã
Alina Elena, Liþescu Elena ºi
Chiºavu Alexandru Marian).

De asemenea, pe masura
3.2.2., Consiliul Local Voineºti a
depus un proiect 
pentru ,,Modernizarea prin
asfaltare a drumului comunal DCL
67 din satul Lunca, pe o distanþã
de 1km.

Din informaþiile  primite de
la conducerea G.AL-.ului rezultã
cã la jumatatea lunii august 2013
se va deschide o noua sesiune
de depunere a proiectelor pentru
atragerea 
fondurilor  rãmase neaccesate.  

Aºadar toþi cei interesaþi
de depunerea proiectelor, pe
diverse mãsuri, va puteþi adresa
reprezentanþilor  G.A.L., la sediul
acestuia (Str. Preot Abramescu,
Comuna ªotânga, jud.
Damboviþa, Tel/ Fax:
0245/229343, E-mail: valea-
ialomiteigal@yahoo.com. 

De asemenea puteþi 
contacta cu încredere pe d-l
Bocanciu Ionuþ – agent de 
dezvoltare GAL Valea Ialomiþei
tel: 0726.265625, un voineºtean
care ne reprezintã cu mândrie în
cadrul acestei asociaþii. 

Închei cu o ultimã 
precizare ºi anume cã în G.A.L.
„Valea Ialomiþei” se poate înscrie
orice fermier din comuna Voineºti,
care îsi va însuºi ºi respecta
statutul acestuia. 

Vicepprimar
Claudiu PPooppa


