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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

ªcoala OOnceºti 
salvatã ººi rreabilitatã

Pãrinþi
ZZââmmbbeettuull lloorr cceell bbllaajjiinn 

ÎÎII aamm pprrooaassppããtt ppee rreettiinnãã,, 
CCâânndd pprriivveesscc sspprree cceerruull pplliinn 

CCuu aa sstteelleelloorr lluummiinnãã..

DDooaarr oo bbllâânnddãã mmâânnggââiieerree
SSee ccoobbooaarrãã ppee oo rraazzãã 
ªªii-aa vvããzzdduuhhuulluuii ttããcceerree 
CCããlldduurraa,, ii-oo rraaddiiaazzãã..

PPee lloocc iinniimmaa-mmii ssuurrââddee
ÎÎnnttrr-uunn ttaaiinniicc ttrreemmuurraatt 

NNiiccii oo ssttrruunnãã nnuu ssee-aauuddee 
CCee ooddaattãã aa ccâânnttaatt..

VVooccii ssuuaavvee îînnttrr-uunn ggrraaii 
ªªooppttiinndd ppee-uunn ttoonn aauurriitt 

EEssttee bbiinnee ccaa ssãã ddaaii 
DDiinn hhaarruull ccee ll-aaii pprriimmiitt..

ªªii aa iiuubbiirriiii mmeellooddiiee 
ÎÎnncceeppâânndd îînn mmoodd ssppoonnttaann 

MMaarrccâânndd ppuurraa ffeeeerriiee 
DDee ppee aall cceerruulluuii ffuunnddaall..

Paraschiva Prodan
Administrator publicitar 

PR- Olanda 
în prezent pensionarã

sat Gemenea-Brãtuleºti

Dragii mmei,,

În datele de 16 ºi 23
iunie 2013, la Cãminul Cultural
Gemenea Brãtuleºti, au avut loc
douã dezbateri publice la care
au participat pãrinþii copiilor din
clasele primare ale celor douã
ºcolii, învãþãtori, conducerea
ªcolii Generale Voineºti precum
ºi reprezentanþi ai administraþiei
locale tema fiind: „Modul de
desfãºurare a activitãþii ºcolare
primare pentru ºcolile Gemenea
Brãtuleºti ºi Onceºti”.

În urma discuþiilor care
au avut loc s-a întocmit o docu-
mentaþie care a fost înaintatã
pentru avizare la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dâmboviþa.

Astfel, începând cu anul
ºcolar 2013-2014 a fost desfi-
inþat învãþãmântul simultan din
cele douã unitãþi de învãþãmânt
trecând-se la învãþãmântul 
clasic în urmãtoarea formulã:
- Clasa I ºi Clasa a-II-a vor
funcþiona în incinta ªcolii
Onceºti.
- Clasa pregãtitoare, Clasa a-III-
a ºi clasa a IV-a îºi vor
desfãºura orele de curs în
ºcoala Gemenea Brãtuleºti.

Transportul ºcolarilor
între cele douã ºcoli va fi 

asigurat de cãtre Primãria
comunei Voineºti cu microbuzul
ºcolar din dotare, dupã un 
program stabilit în prima zi  de
ºcoalã  (16 sept 2013).

Clasele vor fi de sine
stãtãtoare cu numãr  suficient
de elevi pentru fiecare clasã în
parte.

Pe aceastã cale vreau
sã mulþumesc pãrinþilor ºi
cadrelor didactice care au înþe-
les  necesitatea desfiinþãrii
învãþãmântului simultan ºi
adoptarea învãþãmântului cla-
sic, existent deja în toate ºcolile
de renume ºi benefic în primul
rând copiilor dumneavoastrã.

Vreau sã mai precizez
faptul cã la debutul anului
ºcolar 2013-2014 lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare a
ºcolii Onceºti vor fi finalizate.

În încheiere vã doresc
multã sãnãtate dumneavoastrã
ºi copiilor dumneavoastrã, iar
anul  ºcolar 2013-2014 sã fie
pentru toþi elevii comunei 
noastre un an plin de realizãri ºi
împliniri. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!

Cuu ddeosebit rrespect
Primaruul dduumneavoastrã

SSanduu GGabriel DDãnuuþþ

Pentru ººcolile GGemenea, BBrãtuleºti ººi OOnceºti
învãþãmântul ssimultan aa ffost ddesfiinþat
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Taina ssuferinþei, aadevãrata ppedagogie
SSuuffeerriinnþþaa eessttee uunnaa

ddiinnttrree rreeaalliittããþþiillee cceellee mmaaii
ggrreellee aallee oommuulluuii ººii aallee ffiiiinnþþeeii
îînn ggeenneerraall.. EEaa îîll ccoopplleeººeeººttee
ppee oomm nnuu nnuummaaii pprriinn 
pprreessiiuunneeaa nnaattuurraallãã,, ccii ººii pprriinn
ffaappttuull ccãã llaa ttooaattee îînnttrreebbããrriillee
ssee ggããsseesscc rrããssppuunnssuurrii,,
nnuummaaii llaa eeaa nnuu..

Din acest punct de vedere,
boala, care provoacã suferinþã
ridicã o serie de întrebãri de care
nimeni nu scapã: De ce ? De ce
eu ? De ce acum? Pentru câtã
vreme?

Suferinþa apare însã
iraþionalã, cu ea intrãm parcã în
domeniul absurdului ºi al nefiinþei,
în care nu mai poate exista nici o
rezolvare ºi nici un rãspuns, fie el
bun sau rãu.

Departe de a fi un eveni-
ment care ne-ar privi decât trupul
nostru ºi nu numai  pentru o
vreme, boala constituie în multe
cazuri o încercare spiritualã care
angajeazã fiinþa noastrã întreagã
ºi întregul nostru destin.

Trebuie, într-o formã sau
alta sã depãºim aceastã încercare,
sã ne asumãm boala ºi diferitele ei
forme de suferinþã care o însoþesc,
sã gãsim soluþii teoretice, dar de
asemenea ºi practice, la prob-
lemele pe care ni le pun.

Fiecare dintre noi, în cursul
existenþei sale, trebuie numai sã
se aºtepte la boalã ºi suferinþã, ci 
atunci când aceastea survin, sã 
continue a trãi si a-ºi afla în ciuda
lor ºi în ele, împlinirea.

Lucru care, însã nu este
niciodatã uºor, cãci în general,
boala ne aruncã într-o situaþie
neobiºnuitã, în care relaþiile 
noastre cu apropiaþii noºtri sunt
perturbate ºi adeseori slãbite

printr-o izolare silitã, în care 
trebuie sã facem faþã durerii, dar ºi
îngrijorãrii ºi descurajãrii sau chiar
disperãrii în care întotdeauna ne
simþim mai mult sau mai puþin 
singuri în a înfrunta aceste difi-
cultãþi.

În general, omul vede
suferinþa ca pe un rãu ºi un non-
sens.

În evenimentele cruciale,
în situaþii limitã, omul se întâlneºte
vrând nevrând cu Isus Hristos, se
izbeºte de El. Astfel, într-o viaþã
întreagã nimeni nu-l poate evita,
decât dacã se evitã pe sine însuºi.

În aceastã situaþie
suferinþa sa îi devine mijloc de

apropriere de Domnul, transfor-
mând astfel neputinþa trupului în
bucuria de a fi împreunã cu
Mântuitorul.

În suferinþele rãstignirii,
Hristos rãmâne statornic în rãb-
dare, cu nãdejdea în Dumnezeu
Tatãl ca om -  ºi prin acesta El
biruieºte suferinþa.

Atunci când Hristos este în
centrul vieþii tale, abia atunci viaþa
ta  capãtã cu adevãrat valoare.
Aceasta este ºi prima condiþie
pentru a deveni ucenici ai Lui.
A doua condiþie este „sã ne luãm
crucea ºi s-o purtãm”, în sensul de
a purta greutãþile, necazurile ºi
suferinþele pe care le întâmpinãm
în lumea aceasta.

Faptul cã tocmai crucea a
ajuns sã fie un simbol al creºtinis-
mului, al mântuirii omului nu chiar
o întâmplare. Însuºi trupul nostru
are forma crucii atunci când
ridicam braþele pentru a îmbrãþiºa
lumea, adicã viaþa aceasta pãmân-
teascã, care nu este scutitã de
suferinþã.

Durerea, suferinþa,
întristarea care însoþesc orice
necaz sau încercare au fost

aºezate providenþial de Dumnezeu
în firea omului, ca o piedicã în
calea pãcatului ºi a rãului, în acest
caz suferinþa fiind antidotul.

Nu doar cei cãzuþi în
pãcate sunt încercaþi, ci ºi cei
înaintaþi în viaþã duhovniceascã.
La aceºtia încercãrile sunt urmãri
ale stãruinþei pe calea desãvârºirii.
Pentru ei necazurile sunt mai
aspre ºi mai mari ºi izvorãsc din
toate pãrþile.    

Viaþa , atât a celui drept cît
ºi a celui pãcãtos e presãratã cu
necazuri. Nimeni nu le poate ocoli.

Mântuitorul nu a promis
celor  care-l ascultau plãceri
nenumãrate pe acest pãmânt: «În
lume necazuri veþi avea» ne 
avertizeazã Fiul Lui Dumnezeu, ºi
adaugã «îndrãzniþi. Eu am biruit
lume». Aºadar , suferinþele nu 
trebuie sã ne împiedice a-i urma
Lui Hristos.

Avem în faþã douã cãi ºi
trebuie sã hotãrâm sã alegem una
dintre ele în fiecare clipã a vieþii
noastre.

Prima este cea a purtãrii
crucii suferinþelor, întru Hristos
avându-l mereu ca model pe
Mântuitorul învãþând de la acesta
dragostea ºi smerenia.

Cea de-a doua cale este
tot una presãratã de suferinþã, dar
fãrã Hristos. Pentru cã oricât de
bogat ar fi cineva, nu poate  evita
suferinþa, puterea materialã nu te
poate feri nici de boli, nici de
necazuri.

Creºtinul adevãrat ºtie însã
cã existã un rost al suferinþei ºi
mai ales are speranþa cã existã un
sfârºit definitiv al acestei suferinþe
vremelnice.

PPr. JJoiþaru MMihail
PParohia VVoineººti
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DD’’aallee ggeemmeenneenniilloorr……

BULETIN DE AVERTIZARE
CCoonnddiiþþiiiillee cclliimmaattiiccee ddiinn
uullttiimmeellee zziillee aauu ffaavvoorriizzaatt
aappaarriiþþiiaa ººii ddeezzvvoollttaarreeaa
ddããuunnããttoorruulluuii//bboolliiii:: vviieerrmmee
mmããrr  ttrr.. II ++ IIII,, mmoolliiaa ppiieelliiþþeeii,,
mmoolliiii mmiinniieerree,, aaffiiddee,,
aaccaarriieennii,, rraappããnn ttrr.. XXIIII ++ XXIIIIII,,
ffããiinnaarree ttrr.. XXIIII ++ XXIIIIII,, mmoonniill-
iioozzãã,, ccaarree ppooaattee//ppoott ccaauuzzaa
ppiieerrddeerrii iimmppoorrttaannttee llaa 
ccuullttuurriillee:: MMÃÃRR..

Pentru prevenire ºi combatere se
recomandã executarea tratamentu-

lui, numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmatoarele condiþii:
- condiþii optime de temperaturã ºi
precipitaþii;

Folosiþi unul din produsele sau
amestecurile de mai jos, dupã caz:
- Calypso 480 SC – 0,02% + Topsin
AL 70 PU – 0,1%;
- Proteus OD 110 – 0,05% + Topsin
70 WDG  – 0,07%; 
- Voliam Targo – 0,07% +  Merpan
50WP – 0,25%;
- Karate Zeon – 0,015%  + Dithane
M 45 – 0,2%
- Novadim Progress – 0,1% +

Merpan 80WDG – 0,15%;
- Nurelle D 50/500 – 0,1% +  Folpan
80 WDG – 0,15%

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%.

Tratamentul se aplica în perioada:
- tr. I: 14 – 18.08.2013
- tr.II: 24 – 28.08.2013

Întocmiit,
iingg. ªªerban VViictoriia

E încã varã, dar vacanþa
e pe sfârºite. Cu gândul la un
nou an ºcolar trecem în revistã
bunele ºi relele de pânã acum.
În dorinþa de a îndrepta anumite
lucruri s-au fãcut demersuri, dar
toate duceau la oameni, la felul
lor de a fi, la aspiraþii ºi nu în
ultimul rând, la posibilitãþi. 

Despre posibilitãþile 
materiale nu discutãm, pentru cã
fiecare trudeºte pentru asta, dar
despre bogãþia cealaltã,
„sufleteascã”… Ne referim aici la
educaþie, aspiraþii etc. 

Astãzi lucrurile
sunt valorizate ºi ierarhizate 
altfel ºi totul  se concentreazã 
într-un singur cuvânt „putere”
(socialã, politicã, familialã). 

Suntem orbiþi de putere ºi
folosim orice mijloace pentru a
ne atinge scopurile fãrã a mai
þine cont de principii, norme
morale sau sociale. 

În drumul cãtre „putere”
unii sunt  „linguºitori”, „amabili”,
„binevoitori”, „înþelegãtori”, 
adoptã modelul ºarpelui pe care
îl duci în spate ºi care, la 
destinaþie, te sugrumã; alþii sunt
violenþi fizic sau verbal adoptând
modelul leului care dominã
jungla fiindcã poate sfâºia totul
datoritã colþilor sãi. 

ªi unii ºi alþii devin
„stãpâni” peste cei ca ei ºi în
final, sunt ºi ei sugrumaþi sau
devoraþi. Toþi considerã jungla
însã „grãdina Edenului”

Slavici spunea cã 
„oamenilor nu le place sã le iei
cãciula din cap cu mâna lor” ºi
prin urmare lãsãm „tãndãluiala”
deoparte sperând cã pronia 
divinã va avea grija de toate.

* „tãndãluialã” = vorbã

Prof. EElena MMãnescuu

DDeessttiinn 
DDooaammnnee,,

Tu eºti stãpânul vieþii mele 
Si mã supun la tot ce-mi ceri 

Atunci când cad, îmi dai putere 
Tot Tu mã vindeci de dureri.

Tu îmi trimiþi duhul prin vise 
Ca sa te cred si sa accept 
Ca toate ie avem prescrise 

In al destinului concept.

Si fãrã împotriviri de?arte
Eu mã aplec, si mãînchin

Iar crezul meu, nu mã desparte
De-un adevãr numit DESTIN.

Lumina-mi faci in întuneric
Si un sfat bun îmi dai mereu 
Tu mã ajuþi când mã împiedic

Ca sa nu simt ca drumu-i greu.

Si intr-a mea recunoºtinþã
Privind mereu numai in SUS 
Des educând a mea voinþa

Zâmbind duios, in gând supus.

Paraschiiva PProdan AAdmiiniistrator
publiiciitar PPR OOlanda - iin pprezent

pensiionara - ssat GGemenea
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,,,,NNoouull”” ccããmmiinn ccuullttuurraall MMaannggaa 
A fost odatã cãminul cultural

din satul Manga…. ªi sãtenii
povestesc cu nostalgie despre petre-
cerile care ieºeau cu fiecare ocazie:
discotecã, bal, spectacol, nuntã sau
botez. Noi cei mai tineri nu avem
decât sã-i credem pe cuvânt fiindcã
în 2008 am gãsit aici aproape o
ruinã. Pereþii din PFL erau scorojiþi de
trecerea timpului ºi intemperii, izolaþia
,,termicã”, din papurã, iesea pe
alocuri la luminã, bucãtãria era
,,dotatã” cu douã tuciuri amãrâte, cu
furculiþe din aluminiu schimonosite în
toate felurile, cu pahare de muºtar ºi
farfurii de toate culorile ºi mãrimile. 
Mesele ºi scaunele erau cele
tradiþionale cu ,,capre“ metalice ºi
scânduri. Uºa din tablã, de la intrare,
nu mai fusese deschisã de ani buni
iar pãianjenii îºi instalaserã nestân-
jeniþi, în sala mare, o adevãratã þesã-
torie cu expoziþie de pânze.    

Iatã cã astãzi, dupã mulþi ani,
putem spune cã ºi acest obiectiv, de
mare importanþã pentru cetãþenii 
satului Manga, a prins viaþã. Totul a
fost reabilitat cu grijã. Pereþii interioiri
au fost refãcuþi, consolidaþi ºi placaþi

cu rigips, pardoseala a fost nivelatã ºi
acoperitã cu linoleum de trafic intens.
A fost dezafectatã scena din lemn ºi
construitã alta din beton. A fost 
mobilatã sala cu douãzeci de mese 
ºi douã sute de scaune noi.
Bucãtãria a fost placatã cu gresie ºi
faianþã, dotatã cu rastel de vase ºi
veselã completã pentru douã sute de
persoane, a fost montatã chiuvetã
pentru vase, racordatã la sistemul de

alimentare cu apã ºi la
canalizare. Instalaþia
electricã a fost înlocuitã
complet. A fost amena-
jat în interior un grup
sanitar modern cu apã
curentã ºi canalizare ºi
a fost construitã fosã
vidanjabilã pentru
colectarea apelor
uzate. În  exterior au
fost refãcuþi pereþii, 
izolaþi cu polistiren ºi
zugrãviþi, treptele de la
intrãri au fost reamena-
jate, placate cu gresie
de calitate ºi s-a turnat
bordurã de protecþie de
jur-împrejurul clãdirii. De asemenea,
a fost reparat ºi revopsit acoperiºul,
ºi s-au montat jgheaburi pentru
captarea apei pluviale. Acum îºi
aºteaptã din nou sãtenii, cu orice
ocazie, pentru a fi din nou ce a fost…
ºi chiar mai mult decât atât. 

La jumãtatea lunii august a
avut loc deja un eveniment, ocazie
cu care am primit câteva impresii pe
care vi le împãrtãºim ºi dumneavoas-

trã în con-
tinuare:

„În urmã
cu foarte
mulþi ani
am partici-
pat la 
renovarea
cãminului
cultural,
care, din
pãcate, în
timp s-a

degradat.  Acum, la vedera acestuia
mã bucur de schimbarea pe care a
suportat-o arãtând ca o nouã clãdire,
foarte frumoasã ºi cu dotãri moderne”
- Tincescu Marin.

„Dupã mult timp petrecut în strãinã-
tate, m-am întors acasã unde, în
locul vechiului cãmin am gãsit o con-
strucþie de nerecunoscut care m-a
surprins în mod plãcut”- Mãnescu
Marin.

„Ca orice locuitor al satului Manga
sunt mulþumit de cum aratã cãminul
cultural care a fost transformat dintr-o
clãdire veche în una nouã ºi primi-
toare” - Grigorescu Nicolae.

„În urmã cu câteva zile am organi-
zat un eveniment important din viaþa
mea, la cãminul cultural din satul
Manga, unde am beneficiat de toate
condiþiile necesare unui astfel de
moment ºi pot spune cã m-am simþit
mai bine decât la oricare alt local din
zonã”- Popescu Magdalena. 

„Sunt mulþumit cã ºi la noi în sat
avem un cãmin cultural de care ne
putem folosi de câte ori avem nevoie
ºi nu suntem nevoiþi sã mai mergem
la alte locaþii pentru anumite eveni-
mente” – Drãgan Vasile.

„Mã bucur cã ºi în satul nostru,
avem de acum un cãmin cultural ren-
ovat ºi modernizat, precum celelalte
trei din comunã, dotat cu tot ce este
necesar desfãºurãrii activitãþilor
specifice. Acest lucru a fost posibil cu
ajutorul  primarului ºi al consiliului
local, fapt pentru care þin sã le
mulþumesc pe aceastã cale, în
numele locuitorilor satului Manga” -
Lãmbuþã Nicolae - consilier local sat
Manga.

Vicepprimar
Clauddiu PPoppa
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SSffaattuurriillee mmeeddiiccuulluuii vveetteerriinnaarr
În condiþii  de caniculã cu

temperaturi excesive peste 35 grade
Celsius, umiditate ridicatã ºi lipsa
curenþilor de aer, toate acestea sunt
condiþii de mediu ce fac foarte rãu
animalelor dumneavoastrã.
Se ºtie cã mai rãu fac temperaturile
ridicate decât cele scãzute.
În condiþii excesive de temperaturã –
caniculã, se ºtie sau aflaþi acum, se
întâmplã douã mari probleme vis-a-
vis de animale ºi anume: Au loc
acutizãri ale afecþiunilor cronice res-
piratorii Se instaleazã afecþiuni
parazitare: purici/pãduchi/cãpuºi
acestea aduc alte complicaþii.

Ca ºi simptome generale
animalele prezintã: Vasodilataþie

Hipertensiune Indigestii, unele
foarte severe Atonii ruminale la
rumegãtoare Tulburãri ale metab-
olismului mineral, cu mari dereglãri
în echilibrul acido+bazic Pânã la
instalarea „ºocului caloric”.

Cele mai sensibile animale
la condiþii de caniculã sunt taurinele
(deja de la 26 grade Celsius în sus,
au probleme) ºi cabalinele, ovinele
fiind mai rezistente la temperaturi
ridicate.

Pasãrile sunt cele mai rezis-
tente, se ºtie cã ele nu transpirã (nu
au glande sudoripare)  ºi au un
metabolism normal la 40-41 grade
Celsius temperatura corporalã. Ele
îºi pãstreazã echilibrul reglându-ºi
temperatura corporalã prin mecan-
isme specifice (respiraþie specificã,
poziþia gâtului ºi a ciocului)

În cazul cabalinelor, mai
ales în cazul calului priponit în
soare, se manifestã atacul  caniculei

cu: Tremurãturi Respiraþie
superficialã cu transpiraþii abundente

Mucoase congestionate Ochii
dilataþi Animalul se clatinã pe
picioare Colici. Pot avea loc la
calul priponit, congestii cerebrale ºi
pulmonare, animalul chiar poate sã
moarã în câteva minute. Mãsura
principalã: animalul dus la umbrã ºi
duºuri reci repetate.

Hidratarea animalului (apã
de bãut) se face progresiv, ca sã
evitãm supraîncãrcarea animalului.

Alte simptome ale ani-
malelor pe timp de caniculã ar mai
fi: Congestionare mucoase 
Somnolenþã Refuz mâncare, chiar
apã Accelerare ritm cardiac – res-
pirator Animalele sunt afectate
psihic ºi pot deveni agresive chiar ºi
faþã de proprietarii lor.

Categoriile cele mai sensi-
bile la condiþii de temperaturi ridicate
(condiþii de caniculã) sunt: animalele
bãtrâne; tineretul ºi nou nãscuþii;
animalele care alãpteazã. 

Ce mmãsuri aar ttrebui ssã lluãm?
În primul rând, nu þinem în

soare animalele între orele 11.00 –
17.00 în puterea soarelui (când
indicele temperaturã/umezealã este
critic ºi poate produce dereglãri ire-
versibile în organism. În al doilea
rând sã le asigurãm apa la discreþie,
la temperatura camerei ºi schimbatã
cât mai des. În al treilea rând sã le
hrãnim cu furaje verzi, suculente ºi
nu în ultimul rând tainurile de con-
centrate/tãrâþe le vom asdministra
ori dimineaþa devreme ori seara
târziu.

Niciodatã ºi nicidecum sã nu
administraþi tãrâþe/concentrate,
umezite la discreþie ºi în timpul zilei
,,zace” în piuã lãturi cu tãrâþe acre ºi
bâzâite de muºte.  Aceasta este o
mare greºealã din partea crescãto-
rilor, aºa cã ATENÞIE!, la ce am
spus mai sus, þineþi cont de aceste
sfaturi.

Trebuiie ssã vvã rreamiintesc
cã iidentiifiicarea ººii îînreggiistrarea
aniimalelor ddumneavoastrã eeste
responsabiiliitatea ddumneavoastrã
(conf. LLeggiiii 1191/2012) ººii sse 
executã dde mmediicul vveteriinar ddiin
teriitoriiu aadmiiniistratiiv. În acest
sens dumneavoastrã aveþi obligaþia
sã notificaþi în Registrul de notificãri
(de la C.M.V. – Voineºti) în scris
orice modificãri ce intervin în sensul
scãderii sau creºterii numãrului de
animale (prin fãtãri/ cumpãrãri/ sacri-
ficãri/ vânzãri/ donaþii, etc) – (în 
termen de maxim 7 zile de la 
eveniment)

Pentru identificare prin 
crotaliere la speciile bovine/ovine/
caprine/ suine, dumneavoastrã
achiziþionaþi contra cost crotaliile în
termenul legal pentru tineretul aces-
tor specii astfel: Bovine – pânã la
21 zile de la fãtare Suine – pana
la 60 de zile de la fãtare Ovine/
caprine – pânã la 6 luni de la fãtare

Peste aceste vârste dum-
neavoastrã proprietarii  veþi achita ºi
contravaloarea manoperei de crotal-
iere, care nu este chiar  de neglijat
ca suma. Aºadar, atenþie mãritã.

Dr. MMândroiiu NNiicolae
C.M.V. VVoiineºtii

SC GGRAPHOTOP SS.R.L
Echipã de specialiºti autorizati, cu o largã experienþã

în domeniul cadastrului ºi topografiei executãm lucrãri
de specialitate:
– cadastru imobiliar pentru înscrierea proprietãþilor în
Cartea Funciarã (case, apartamente, spaþii comerciale)
– dezmembrãri/alipiri, intabulãri construcþii ºi terenuri,
rectificãri limite, modificãri categorie de folosinþã; 
– obþinerea avizelor de la Oficiul de Cadastru ºi

Publicitate Imobiliarã.
– trasarea limitelor de proprietate, cote, etc;
– ridicãri topografice necesare executãrii diverselor
investiþii (construcþii, amenajãri, etc.);
– realizarea planurilor topografice în format analogic ºi
digital;

Oferim promptitudine, seriozitate ºi siguranþã.
Ne puteþi contacta la sediul nostru din Târgoviºte,

Calea Domneascã, nr. 334, la adresa de mail:grapho-
top_2008@yahoo.com sau la numãrul de telefon:
0724218932 - Stoica Robert.
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Mai eexistã rrespect 
pentru ªªCOALÃ?

Pãstrarea curãþeniei repre-
zintã o prioritate pentru ºcoala
noastrã, mai ales prin implicarea în
diferite proiecte naþionale de 
ecologie, o parte dintre elevii care
au terminat clasa a VIII-a în anii
precedenþi fãcând parte din
echipele implicate în aceste
proiecte. Scopul acestor proiecte a
fost acela de a conºtientiza 
importanþa pãstrãrii curãþeniei, în
perimetrul ºcolii ºi în comunitate,
atât de cãtre colegii lor, cât ºi de
cãtre locuitori ai satului. Fiind o
perioadã mai dificilã, fondurile 
destinate curãþeniei sunt limitate,
tocmai, de aceea încercãm sã ne
gospodãrim cum putem, pentru a
primi elevii în bune condiþii la
începutul anului ºcolar 2013 –
2014. 

Din pãcate, cei care ar tre-
bui sã aprecieze ºi sã pãstreze
curãþenia în curtea ºcolii, ºi mã
refer aici la foºti, dar ºi actuali elevi,
produc numai pagube. În fiecare

dimineaþã pe treptele ºcolii este o
mizerie de nedescris: coji de semi-
nþe, PET-uri, diferite ambalaje, doze
de la bãuturi, etc. La aceste 
neajunsuri se mai adaugã ºi 
distrugerile materiale pe care le-a
suportat ºcoala: spargerea gresiei
de pe trepte , burlanele dispãrute,
pereþii plini de urme de la minge,
pietre aruncate pe ºcoalã, etc.

Ne întrebãm, pe bunã 
dreptate, oare aceºti copii au uitat
cã în aceastã ºcoalã au desluºit
tainele scrisului, socotitului? Oare
bunul simþ, respectul faþã de
semeni, sãdite de cãtre cadrele
didactice nu mai reprezintã pentru
ei valori ale vieþii sau „libertatea” de
care se bucurã le-a întunecat
minþile? ªi nu în ultimul rând ne
întrebãm oare pãrinþii nu vãd aceste
manifestãri ale copiilor lor? 

Prof. ddr. IIuurea IIonuuþþ
Prof. ccoordonator 

ªªcoala GGimnazialã SSuuduuleni 

Apropierea toamnei reprez-
intã ajungerea la maturitate ºi
recoltare a unor produse agricole
din zona noastrã, prilej cu care
unele persoane, certate cu legea,
sustrag de pe proprietãþile publice
ºi private aceste produse.

Vã informãm pe aceastã
cale cã lucrãtorii Grupei de
Jandarmi Voineºti intensificã patru-
larea în zonele cu potenþial
infracþional trecând totodatã la
luarea mãsurilor legale ce se
impun.

Persoanelor care vor fi
depistate li se vor întocmi acte de
constatare sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de furt sau furt calificat
conform art. 208 ºi 209 din Codul
Penal.

Recomandãm proprietarilor
de terenuri unde sunt pretabile
acest gen de infracþiuni sã asigure
mãsuri de protecþie ºi sã solicite cu
încredere sprijinul jandarmilor.

Cdt. GG.J.SS.O.P. VVoineºti
Plt. AAdj. DDojanã SSilade

SFATUL JJANDARMERIEI

AANNUUNNÞÞ
Luni 02 septembrie

2013, orele 1700, pe 
stadionul de fotbal din satul
Voineºti se va organiza un
trial fotbalistic pentru selec-
tionarea a douã grupe de 
fotbaliºti ºi înfiinþarea unei

echipe ce va activa în 
campionatul judetean. Sunt
aºteptaþi bãieþi nãscuþi între

anii 2001-2004. 

În speranþa cã foarte mulþi
dintre copii  vor rãspunde

prezent la aceastã întâlnire,
vã asteptãm ºi vã mulþumim

anticipat!

Persoane de contact: 
Profesor Mãnescu Claudiu,

telefon: 0766 673 860
Antrenor Momel Marius, 
telefon: 0721 777 739.

DDee rreeþþiinnuutt!!
În urma decesului unei 

persoane care a dobândit ºi
deþinut bunuri imobile

(terenuri/construcþii), se
recomandã moºtenitorilor

ca, înainte de a obþine
Certificatul de moºtenitor, 

sã efectueze o mãsurãtoare
provizorie pentru a stabili ºi
transcrie suprafeþele exacte
ale terenurilor. În acest fel

se vor evita alte deplasãri la
notariat ºi implicit alte taxe

suplimentare pentru 
reglementare. 

Mãsurãtoarea provizorie va
fi înregistratã în baza 

noastrã de date, iar moºteni-
torii care doresc sã obþinã
ulterior ºi cadastru vor plãti

numai diferenþa.

Pentru mmaii mmulte iinfor-
maþiiii vvã pputeþii aadresa lla

nr. ttel. 00763 6672 8842 - IIngg.
cadastru VValentiin OOnea,

Voiineºtii
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CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI
1. OPREA SILVIU-VALENTIN
2. UNGUREANU  IONUÞ-CÃTÃLIN
3. STOICA ALESSIA-MARIA
4. PRODAN  ALIN-ALEXANDRU
5. COMÃNESCU  MIHAIL
6. PRODAN  EDUARD-ªTEFAN

LLee ddoorriimm vviiaaþþãã lluunnggãã 
ººii ffeerriicciittãã!!

1. OPREA AURELIA
2. STUPARU  GHEORGHE

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii ooddiihhnneeaassccãã!!

1. ªERBAN  DANIEL-CRISTIAN
ºi   IOSIF GEORGETA
2.CAZACU ILIE ºi POPESCU
ELENA-MAGDALENA
3.MIRIÞÃ GABRIEL-VALERIU  ºi
NÃBÎRJOIU MARIA-CRISTINA

CCaassãã ddee ppiiaattrrãã!!

STARE CCIVILÃ
1199..0077.. 22001133 - 2211..0088..22001133

PPOOLLIIÞÞIIAA VVÃÃ IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ
Pentru aceastã perioadã

doresc sã vã supun atenþiei mai
multe aspecte privind luarea unor
mãsuri pentru prevenirea sãvârºirii
unor fapte de furt, atât din locuinþele
dumneavoastrã cât ºi de pe câmp
sau din livezi .

În vederea prevenirii furtu-
rilor din locuinþe, Secþia 5 Poliþie
Ruralã Voineºti desfãºoarã o serie
de activitãþi de cunoaºtere a per-
soanelor care locuiesc permanent
sau temporar pe raza noastrã de
competenþã. Conform legislaþiei în
vigoare, privind evidenþa per-
soanelor, orice persoanã care
locuieºte la altã adresã decât cea
de domiciliu(cea trecutã în actul de
identitate) mai mult de 15 zile, este
obligatã sã se prezinte la Servicul
Public Comunitar de Evidenþã a
Persoanei Voineºti, care îºi
desfaºoarã activitatea în sediul
Primãriei Voineºti, pentru a solicita
înscrierea în actul de identitate
adresa de resedinþã. De asemenea
persoana care gãzduieºte o altã
persoanã, în mod neîntrerupt, pe o
perioadã mai mare de 30 zile, are
obligaþia de a anunþa poliþia, în caz
contrar poate fi sancþionat cu
amendã de la 75 lei la 150 lei .

Având în vedere aceste
aspecte, precum ºi pentru siguranþa
dumneavoastrã, vã rugãm ca atunci
când, pentru o perioadã mai micã
sau mai mare  de timp, gãzduiþi 
persoane care desfaºoarã activitaþi
agricole ocazionale, sã veniþi la
poliþie cu  actul de identitate a 
persoanei ºi cu persoana în cauzã,
pentru a o lua în evidenþã.

Pentru prevenirea furturilor
din livezi ºi de pe camp, Secþia 5
Poliþie Ruralã Voineºti împreunã cu
Grupa de Jandarmi Voineºti ºi
Poliþia Localã, desfãºurãm zilnic
activitaþi atât de patrulare în aceste
zone cât ºi activitãti de pândã 
pentru prinderea în flagrant a 
persoanelor care sustrag produse
agricole . Aceste activitãþi se
desfaºoarã permanent atât pe timp
de zi cât ºi pe timp de noapte .

Conform legii 333/2003 
persoanele fizice care deþin, cu
orice titlu, terenuri agricole îºi pot
organiza, în asociere sau individual,
paza pe câmp, prin una din formele
prevazute de lege: paza proprie sau
prin societãþi specializate. În acest
sens vã rugãm sã luaþi mãsuri ca
individual sau prin asociere cu alþi
vecini sã vã asiguraþi paza culturilor,
livezilor mai ales în acestã perioadã
când încep produsele sã se coacã. 

Tot pentru prevenirea
sãvârºirii unor astfel de fapte vã
rugãm sã ne anunþaþi de îndatã
când aveþi cunoºtinþã de sãvârºirea
unor astfel de fapte, de persoane
care au astfel de preocupãri
infracþionale cât ºi de persoane care
cumpãrã produse agricole de la
aceºti indivizi .

În speranþa cã aþi înþeles cã
demersurile noastre sunt pentru a
vã asigura bunurile dumneavoastrã
vã multumesc pentru întelegere .

ªeful SSecþiieii 55 PPoliiþiie RRuralã
Voiineºtii,

Inspector ppriinciipal dde ppoliiþiie
Uþã NNiicolae GGabriiel

ÎÎÞÞII IIUUBBEEªªTTII CCOOMMUUNNAA?? FFII CCEETTÃÃÞÞEEAANN RREESSPPOONNSSAABBIILL!!

DDeessffuunnddãã-þþii ppooddeeþþuull;;
IIggiieenniizzeeaazzãã-þþii ººaannþþuull ººii ssppaaþþiiuull ddiinn ffaaþþaa pprroopprriieettããþþiiii;;
TTooaalleetteeaazzãã-þþii vvããrruuiieeþþttee ssttââllppiiii þþii ppoommiiii ddiinn ddrreeppttuull

ggoossppooddããrriieeii;;
RReeppaarrãã-þþii ººii iiggiieenniizzeeaazzãã-þþii ggaarrdduull;;

NNuu aarruunnccaa gguunnooaaiiee ppee ssppaaþþiiuull ppuubblliicc;;

NNooii ttooþþii,, cceeiillaallþþii,, îîþþii mmuullþþuummiimm!!
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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!

CCâânndd ppee-aaiiccii ttrreeccuutt-aauu ssffiinnþþiiii……
Când pe-aici trecut-au sfinþii
Au lãsat în drumul lor
Un sãtuc plin de miresme
ªi-un zãvoi  fermecãtor.

ªi era balsam în floare
Totul strãlucea ca-n vis
Zãvoiul în sãrbãtoare
Te saltã în paradis...

În arini ºi-n plute-nalte
Ascultai concertul nopþii
ªi din cer veneau stele
Pana la þâþâna porþii.

Chip de Doamne ºi Domniþe
Luau stelele în valuri
Dupã ce-ºi uscau altiþe
În nisipul de pe maluri.

Nebunescul dans pe ape
Îl priveau din cer luceferi
ªi-ar fi vrut ºi ei sã joace
Pe prundiº sã fie teferi .

ªi din cerul fãrã stele
Cu lumini numai din lunã
Se înstãpânea deodatã
Doamna – Liniºtea Stãpâna.

Din ape rãsãreau zâne
ªi Ilene Cosânzene
Peste ierburi  înflorate
Zburau fluturii alene.

ªi în noaptea fermecatã
-în foc de zâne ºi de stele
Veneau fete gemenene
ªi intrau în hora roatã.

Veneau ºi flãcãi din sat
Ca sã joace lângã stele
ªi din fericitul ”Nalt
Cobora luna la ele.

Hora mare încingeau
Pe prundiºul din zãvoi
Fete ºi flãcãi din sat
Jucau sârba ca la noi!!!

ªi de-atâta tropot mare
ªi de-atâta strigãturã
Dâmboviþa se oprea
ªi intra ºi ea în horã.

Astfel ºi pãmânt ºi cer
Înfrãþiþi întru iubire
Au lãsat lumii cuvânt
Ce înseamnã FERICIRE.

ªi când dinspre rãsãrit
Se ivea prima luminã,
Jocul lor se isprãvea
Într-o naturã divinã.

În  purpura dimineþii
Într-o hlamidã regalã
Aºtepta zãvoiul nostru
Sã-ºi întâmpine drumeþii…

Au venit acum Nesfinþiþi 
ªi-au fãcut acest zãvoi
Cloacã, groapã de gunoi.

AAcceesstt tteexxtt eessttee uunn îînnddeemmnn lliirriicc aaddrreessaatt llooccaallnniicciilloorr îînn vveeddeerreeaa ooccrroottiirriiii ººii pprrootteejjããrriiii nnaattuurriiii
îînnccoonnjjuurrããttooaarree.. NNuu mmaaii lleeppããddaaþþii mmiizzeerriiaa ddiinn ooggrrããzziillee dduummnneeaavvooaassttrrãã îînn zzããvvooii!!

Prof. Ioan Dojanã


