
Nr. 559 Anul 66 februarie 22014 8 ppagini Se ddistribuie ggratuit

SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

Din ttoate ccâte ppe aacest PPãmânt
Au ffost ººi ssunt ººi îîncã-oor ssã mmai ffie
Ca mmama, nnu eeste nnimic mmai ssfânt
ªi oo iiubim ººi aazi ººi ppururi ººi-nn vvecie.

ªi nu-s pe lumea asta giuvaere
Comori , valori pe cel întreg Pãmânt
Sã ne aducã atâta mângâiere
Ca pruncii dãruiþi de Domnul Sfânt.

Aºa ccã, ddragi bbãrbaþi ddin llumea ttoatã
Vã rrog aacum ccu ttoþi ssã þþineþi sseamã
Cu vvoi, ee oo ffiinþã  mminunatã
Ce-nn vviaþã eeste ººi ccoppil ººi mmamã.

Ea nne-ggrijeºte ººi ttot eea nne ssppalã
ªi rrabddã aatâtea-nn ffiecare zzi
ªi-ii ggatã ppe ccoppii mmereu dde ººcoalã
De eeºti bbolnav ,, ttot eea ccu ddrag tte vva-nngriji.

Tot ea ne-ascultã a noastre supãrãri
Când viaþa ne încearcã-n felul ei
ªi pe-ale vieþii multe , tainice cãrãri
Ea-i una, cea mai dragã-ntre femei.

ªi sstrâmb dde aam ccãlcat vvreoddatã
ªi aam vvenit aacasã ººchioppãtândd
Chiar dde-ii aatunci eea ttare ssuppãratã
Ne îîngrijeºte gglezna-nn uurmã ssusppinândd.

Cã ppân’ ssã ffie ppomii-nn  ffloare iiarã
Ea îînfloreºte llângã nnoi îîn ffiecare zzi
Fãcândd ddin vviaþa nnoastrã ppururi pprimãvarã
ªi ffericiþi aalãturea dde eea dde-oom ººti, vvom ffi…

LA 
MULÞI 
ANI, 

tuturor 
femeilor

de ppe 
Pãmânt!

ªi de-aia spun acum sã þinem cu toþi seamã
Cã de-am fost orbi ºi n-am ºtiut a preþui
Pe cea ce la copiii noºtri le este mamã
De-acum sã-i facem un opt martie din fiecare zi.

Copil a fost ºi ea, cândva,  la mama ei
Mamã de prunci este acum, la noi acasã
De-aceea eu gãsesc acum temei
Sã-i facem viaþa mereu mai frumoasã.

FFLLOOAARREEAA EETTEERRNNÃÃ
de ZZaharia SSacagiu, VVoineºti
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VOT ÎÎN UNANIMITATE
ppeennttrruu bbuuggeettuull

ccoommuunneeii ppee aannuull
22001144

Dragii mmei, 

În data de 28 ianuarie 2014, în ºedinþa ordinarã
a Consiliului local Voineºti a fost adoptatã, în unanimi-
tate, Hotãrârea privind aprobarea Bugetului de venituri
ºi cheltuieli al comunei Voineºti pe anul 2014.

În urmãtoarele rânduri, vã voi prezenta tot ceea
ce înseamnã bugetul de venituri ºi cheltuieli al localitãþii
noastre pe anul în curs.

Ne-am propus la capitolul VENITURI suma de
6.389.000 lei ce se compune din: venituri din transferuri
imobiliare, cote defalcate din impozitul pe venit, sume
alocate de Consiliul Judeþean pentru echilibrarea buge-
tului local, impozitul pe clãdiri pentru persoane fizice ºi
juridice, impozitul pe teren intravilan-extravilan persoane
fizice ºi juridice, taxe judiciare de timbre, taxe mijloace
de transport persoane fizice ºi juridice, venituri din 
concesionãri, taxe extrajudiciare de timbre, venituri din
amenzi, vãrsãminte din veniturile disponibile, subvenþii
pentru ajutorul de încãlzire a locuinþei, sume defalcate
din t.v.a pentru echilibrarea bugetului local, vãrsãminte
din secþiune de funcþionare pentru secºiunea de 
dezvoltare ºi vãrsãminte din secþiunea de funcþionare.

Ne-am propus ca aceºti bani sã îi cheltuim, pe
capitole, dupã cum urmeazã:
- la Cap. 51.02, Autoritãþi publice - a fost aprobatã suma
de 995.000 lei, sumã necesarã pentru achitarea 
salariilor, CAS, ºomaj, CASS, rechizite, încãlzire, 
iluminat, apã, poºta, reparaþii curente, contract asistenþã
judiciarã, instructor dansuri populare, contracte
întreþinere primãrie;
- la Cap. 54.02, Alte autoritãþi publice - suma aprobatã
este de 332.000 lei necesarã pentru buna funcþionare a
serviciului de evidenþã a persoanelor 77.000 lei ºi fondul
de rezervã la dispoziþia autoritãþilor locale 256.000 lei;
- la Cap. 55.02 a fost prevãzutã suma de 40.000 lei
necesarã achitãrii dobânzii creditului contractat în anul
2005 pentru realizarea  investiþiei ,,Modernizare centru
civic în comuna Voineºti“;
- la Cap. 61.02 s-a alocat suma de 52.000 lei necesarã
cheltuielilor salariale pentru serviciul de Poliþie Localã,

cheltuieli de întreþinere ºi funcþionare (carburant,
reparaþii, asigurãri, þinutã etc.)
- la Cap. 65.02, Învãþãmânt - suma alocatã este de
3.021.000 lei necesarã achitãrii salariilor cadrelor didac-
tice ºi nedidactice din toate unitãþile de învãþãmânt,
plata drepturilor salariale obþinute prin hotãrâri judecã-
toreºti în anul 2009-2010, plata navetei cadrelor 
didactice precum ºi plata cheltuielilor neeligibile privind
proiectul pe fonduri europene de la Liceul Tehnologic
Voineºti,
- la Cap. 67.02, Culturã - suma alocatã este de 778.000
lei ºi o regãsim în salariul bibliotecarei ºi funcþionarea
bibliotecii comunale, facturilor restante pentru lucrãrile
de reabilitare a cãminelor culturale, cheltuieli neeligibile
la proiectul privind reabilitarea bisericuþei din satul
Onceºti cu fonduri europene, cheltuieli privind schim-
barea în totalitate a acoperiºului bisericii din satul
Suduleni, precum ºi plata rambursãrii creditelor pentru
împrumutul din anul 2005 privind Modernizarea ºi 
reabilitare centrului civic al comunei noaste;
- la Cap. 68.02, Asistenþã socialã - a fost aprobatã suma
de 718.000 lei necesarã achitãrii la timp a salariilor 
asistenþilor personali a persoanelor cu handicap precum
ºi a indemnizaþiilor persoanelor cu handicap. Menþionez
cã anul acesta avem în platã 32 de asistenþi personali ºi
30 de indemnizaþii în platã pentru alte persoane cu 
dizabilitãþi. Este o performanþã pentru noi (primãrie ºi
consiliu local) cã în anul 2014 nu vom mai avea
întârzieri în achitarea la timp a sumelor cuvenite;
- la Cap. 70.02, Dezvoltare publicã - suma aprobatã
este de 289.000 lei necesarã achitãrii facturilor de
întreþinere, consum, reparaþii ºi modernizare a iluminatu-
lui public existent la nivelul localitãþii;
- la Cap. 74.02, Protecþia mediului - a fost alocatã suma
de 90.000 lei, necesarã pentru susþinerea proiectului
„Sistem centralizat de canalizare în satul Voineºti, în
parteneriat cu Administraþia Fondului de Mediu - 5%
contribuþie a Consiliului local ºi 95% contribuþie A.F.M;

Continuare îîn ppagina 33
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- la Cap. 84.02 – Transporturi – suma alocatã a fost de
407.000 lei din care 90.000 pentru plata facturilor de
întreþinere a drumurilor comunale ºi 317.000 lei o parte
din finanþarea pentru modernizarea prin asfaltare a DC
1190(str. Iuguleºti)   - asociere cu CJ Dîmboviþa ºi
asfaltarea satului Lunca prin P.N.A.D.R-G.A.L. Valea
Ialomiþei.

Deficitul bugetar este de 333.000 lei, sume care se
regãsesc în fondul de rulment ºi din încasãrile din târgul
sãptãmânal, veniturile care, din anul 2014 nu le mai
regãsim la extrabugetar acestea fiind incluse în bugetul
local. Concluzionînd, bugetul aprobat al comunei
Voineºti simplificat aratã astfel:
VENITURI:  66.722.000 llei
CHELTUIELI: 66.722.000 llei

Este un buget îndrãzneþ, care poate fi realizat
numai ºi numai cu sprijinul dumneavoastrã prin
achitarea la timp a taxelor ºi impozitelor locale. Vã
reamintesc cã, începând cu anul 2014, prin Hotãrârea
consiliului local, a fost desfiinþatã taxa de pazã, în sumã
de 50 lei/an/gospodãrie(asta nu înseamnã cã restanþierii
pe anii 2009-2013 vor fi scutiþi) ºi cã pînã la data de
31.03.2014 contribuabilii care achitã în totalitate taxele
ºi impozitele locale vor beneficia de 10% bonificaþie.

Îmi doresc ca trimestrial, la fiecare ºedinþã
privind aprobarea execuþiei bugetare sã fie aºa cum 
ne-am propus, ºi am adoptat în unanimitate în ºedinþa
ordinarã a Consiliului local, Bugetul de venituri ºi 
cheltuieli al comunei Voineºti. Aºa sã ne ajute bunul
Dumnezeu!  

Cu ddeosebiit rrespect,
priimarul ddumneavoastrã - SSandu GGabriiel DDãnuþ

DD’’aallee ggeemmeenneenniilloorr……
A fost o vreme când credeam cã

totul este posibil când visam cã pot
schimba lucrurile, cã pot alege soluþiile
morale fãrã a avea de suferit; când ºtiam
cã muncind îmi pot realiza visurile… ºi ce
mai visuri...

A venit vremea când constat cã
societatea nu mai e construitã dupã  cum
gândeam eu, cã am trãit o iluzie scornitã
de o  minte inocentã. Sinceritatea, corec-
titudinea, dreptatea, bunul simþ, modestia
nu mai sunt mãsuri ale realitãþii. Astãzi e
la moda tupeul, înºelãciunea, duplici-
tatea, mitocãnia, trufia – aceste ,,calitãþi’’
sunt cheia succesului. Mai grav este cã
acceptãm pe zi ce trece, tot mai multe
lucruri ºi „anomaliile” devin normalitate.
Cu aceasta „normalitate” începem sã ne
obiºnuim, ne creºtem copiii ºi ne vom trãi
bãtrâneþea. De ce nu suntem mulþumiþi? 

Noi am creat-o, e parte din noi,
suntem chiar noi… Astãzi însã nu ne mai

asumãm nimic ºi de aceea, cred cã nici
nu mai ºtiu cum suntem. Oferim foarte
puþin, aºteptãm foarte multe de la alþii,
pentru cã trãim doar pentru noi.

Minciuna este la moda ºi acope-
rã orice defect. Minþim când vorbim
despre noi, minþim când vorbim despre
alþii, minþim ºi în cele mai neînsemnate
situaþii pentru cã suntem ABILI, ne orien-
tãm ºi „rezolvãm” orice situaþie. Nu ne
place sã fim însã minþiþi ºi afiºãm un aer
grav, deranjat când  ni se întâmplã. În
concluzie, ne complacem într-o situaþie
cu care , vrând - nevrând ajungem sã ne
obiºnuim.

Nota: Articolul „„Pãstrarea cculturii llocale lla
Gemenea“, ddin nnumãrul aanterior aa
prezentat oo ssituaþie eeronatã. AActivitatea
menþionatã nnu îîmi aaparþine.

Prof. EElena MMãnescu

ÎÞI IIUBEªTI
COMUNA?

FI CCETÃÞEAN
RESPONSABIL!

Desfundã-þþi ppodeþul;  
Igienizeazã-þþi ººanþul ººi

spaþiul ddin ffaþa pproprietãþii;
Toaleteazã-þþi vvãruieºte

stâlpii ººi ppomii ddin ddreptul
gospodãriei;

Reparã-þþi ººi iigienizeazã-
þi ggardul;

Nu aarunca ggunoaie ppe
spaþiul ppublic;

Noi ttoþi, cceilalþi, 
îþi mmulþumim!

GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttii

BBuuggeettuull ccoommuunneeii 
aa ffoosstt vvoottaatt îînn uunnaanniimmiittaattee
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SCHIMBAREA LLA FFAÞÃ AA SSATULUI
GEMENEA-OONCEªTI ÎÎN AANUL 22013

Încã din luna mai a anului
2012 primarul Dãnuþ Gabriel Sandu
arãta în Gazeta de Voineºti, nr. 38
cã la Agenþia de Dezvoltare
Regionalã semnase un nou contract
de finanþare în cadrul Axei prioritare
„Dezvoltarea durabilã ºi promovarea
turismului” Domeniul major de inter-
venþie 5.1.,, Restaurarea ºi valorifi-
carea durabilã a patrimoniului cultur-
al precum ºi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”, beneficiar
fiind comuna Voineºti. Era vorba de
bisericuþa din lemn cu hramul
„Duminica Tuturor Sfinþilor”, „Sfântul
Ioan” aflatã în cimitirul satului
Onceºti, ce dateazã de la 1814 ºi
figura pe lista monumentelor istorice
aflându-se într-o continua stare de
degradare.

Dãnuþ Gabriel Sandu a fost
iniþiatorul acestui proiect încã din
anul 2009, iar trei ani mai târziu
proiectul primea finanþarea pentru
reabilitarea ºi restaurarea bisericuþei
dar ºi pentru asfaltarea strãzii
Bisericii, pe o lungime de 1400 m de
la Emil Ilinca la Ciºmea (Stroe
Victor). Valoarea totalã a contractului
de finanþare a fost de 4.159.837, 16
lei din care valoarea totalã eligibilã a
fost de 3.133.354,80 (fonduri neram-
bursabile F.E.D.R.), valoare neram-
bursabilã din bugetul national
239.074,97 lei, cofinanþare benefi-
ciar 62.667,10 lei, restul fiind cheltu-
ieli neeligibile ce urmau a fi supor-
tate de bugetul local. Proiectul a
vizat reabilitarea, restaurarea, ºi val-
orificarea turisticã a bisericii în scop-
ul transformãrii comunei Voineºti
într-o zonã de interes  turistic pentru
toþi locuitorii, agenþii economici dar ºi
pentru potenþialii locuitori, investitori
ºi turiºti. Perioada de realizare a
proiectului era de 16 luni de la
semnarea Ordinului de imple-
mentare. 

În luna august 2012 primarul
Dãnuþ Gabriel Sandu revenea în
Gazeta de Voineºti, nr. 41, cu o

serie de precizãri
asupra impor-
tanþei ºi derulãrii
proiectului care
primise finanþarea
în luna mai, dar ºi
cu o serie de
obiective privind
realizarea sa.
Importanþa
proiectului pentru
Comuna Voineºti,
respectiv satul
Gemenea-
Onceºti, era subliniatã în acelaºi
numãr al gazetei ºi de preotul paroh
din Onceºti, Mihail Alin Stroe, care
facea în acest context o prezentare
din punct de vedere istoric al
lãcaºului de cult ºi arãta cã starea
sa era vizibil degradatã chiar dacã
de-a lungul timpului existaserã mai
multe încercãri de refacere. O datã
cu implementarea proiectului amintit,
satul Gemenea – Onceºti, care s-a
transformat în anul 2013 într-un
ºantier,  s-a schimbat semnificativ.
Cu aceastã ocazie, a fost asfaltatã
Strada Bisericii fiind realizate, de
asemenea, canalizarea aferentã
ºoselei ºi podeþele de intrare în
curþile locuitorilor. Paralel cu aceste
prime lucrãri au demarat ºi cele ale
renovãrii bisericuþei din cimitirul sat-
ului, împrejmuirea cimitirului,
realizarea unei parcãri, construcþia ºi
amenajarea punctului turistic ºi de
informare, efortul autoritãþilor locale
fiind sprijinit în mod deosebit de
parohia Gemenea Onceºti prin preo-
tul Mihail Alin Stroe ºi toþi enoriaºii.
Anul acesta, 2014, la 200 de ani de
la atestarea documentarã a biser-
icuþei, ea strãluceºte devenind aºa
cum îi place primarului Dãnuþ
Gabriel Sandu sã spunã „perla satu-
lui Onceºti”. Sperãm cã în luna iunie
a acestui an ea va fi resfinþitã. 

Totodatã, un alt proiect
important al anului 2013 pentru
comunitatea din Gemenea a fost ºi

cel al renovãrii ºcolii cu clasele I-IV
din Onceºti dupã ce anterior fusese
renovatã ºi grãdiniþa. Asfel, ºcoala a
fost modernizatã ºi reabilitatã prin
refacerea pereþilor exteriori, recom-
partimentarea interioarã prin con-
struirea unui grup sanitar modern
alimentat cu apã curentã, schim-
barea tâmplãriei ºi refacerea
acoperiºului. La începutul anului
ºcolar 2013-2014, elevii din satul
Onceºti au fost astfel primiþi într-un
spaþiu adecvat desfãºurãrii în
condiþii optime a procesului didactic.
Tot acest efort aratã încã o datã
importanþa acordatã de autoritãþile
locale învãþãmântului din comuna
Voineºti. 

Felicitãm cu aceastã ocazie
iniþiativa autoritãþilor locale de mod-
ernizare la standarde europene a
satului Gemenea-Onceºti ºi mulþu-
mim în acelaºi timp primarului
Dãnuþ-Gabriel Sandru ºi vicepri-
marului Claudiu Popa, pentru impli-
carea lor deosebitã în reuºita celor
douã proiecte. De aceastã datã sin-
tagmele „faptele vorbesc” ºi „omul
sfinþeºte locul” sunt pe deplin justifi-
cate.

Lect. uuniv. ddr. IIulian OOncescu
Universitatea „„Valahia” ddin

Târgoviºte
Asociaþia RRomânã ppentru

Promovarea VValorii
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Prestaþiile ssociale ººi ttermenele llimitã
În anul 2013 pentru plata beneficiarilor  de ajutor

social din comuna Voineºti a fost alocatã ºi cheltuitã suma
de 347.895 lei, iar pentru plata ajutorului de încãlzire a
locuinþei s-a plãtit de la bugetul local al comunei Voineºti
suma de 50.576 lei 

Începând cu 01.01.2014 s-a trecut la etapa a
doua de majorare a ajutoarelor sociale, acestea fiind
mãrite cu 7%.

Conform legislaþiei în vigoare, pentru aceste
sume primite ca ajutor social, persoanele beneficiare, apte
de muncã ºi care nu au vârsta de pensionare (excepþie fac
mamele care au copii sub ºapte ani, persoanele bolnave
care prezintã certificat privind capacitatea de muncã elibe-
rat de Comisia de Expertizã Medicalã)  au obligaþia de a
presta lunar un numãr de ore de muncã stabilite prin lege,
în funcþie de suma primitã ca ajutor social. Neefectuarea
în totalitate a orelor de muncã în zilele stabilite de primarul
localitãþii prin Serviciul de Asistenþã Socialã duce la sus-
pendarea ºi, dupã caz, înce-tarea plãþii ajutorului social. 

De asemenea, beneficiarii de ajutor social au
obligaþia ca din trei în trei luni sã prezinte adeverinþe de la
Agenþia de ªomaj Dâmboviþa în funcþie de data înscrisã în
carnetul de ºomaj de funcþionarii instituþiei mai sus

amintite.
Tot trimestrial se face reevaluarea dosarelor

pentru ajutor social ºi alocaþie de susþinere a familiei, când
beneficiarii vor prezenta documente privind veniturile
(cupon de pensie, cupon pentru alocaþie de sat sau extras
de cont, mandat postal pentru pensia de întreþinere a
copilului , cupon pentru plasamentul familial, hotãrâri
judecãtoreºti de încredinþare a copiilor ºi pentru plasa-
mentul familial, adeverinþa de elev, adeverinþa de venit  din
registrul agricol). În afarã de acestea vor fi prezentate în
dosar copii ale actelor de identitate pentru toþi membrii
familiei.

Amintim beneficiarilor de ajutor social ºi de
alocaþie pentru susþinerea familiei, proprietari de locuinþe
ºi terenuri care nu ºi-au achitat taxele ºi impozitele cãtre
bugetul local pe anul 2013, cã  în situaþia în care nu îºi vor
achita aceste obligaþii pânã la data de 15.03.2014 plata
ajutorului social ºi alocaþiei pentru susþinerea familiei va fi
suspendatã pânã la achitarea impozitelor ºi taxelor.

AAsiistenþii ssociialii,
Oprea CConstantiin

Liiþescu  MMoniica

POVEªTI DDESPRE NNOI ªªI VVOI(NEªTI)
Atenþie, ºcolari! Vin examenele! Recent, pe 18 ºi 19
februarie, s-au desfãºurat în toatã þara, la clasa a VIII-
a, simulãrile Evaluãrii Naþionale. Din nou matematica
le-a dat mari bãtãi de cap elevilor. Dar abia în numãrul
urmãtor al Gazetei de Voineºti vom vorbi despre
rezultate. Examenul propriu zis va fi abia la sfârºitul
lunii iunie. Pânã atunci se vor desfãºura Evaluãrile
Naþionale la clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a.

CCaalleennddaarruull ddeessffããººuurrããrriiii
EEvvaalluuããrriilloorr NNaaþþiioonnaallee::

PRIMA SSESIUNE
• clasa a II -a (6 mai: Limba românã - scris ºi citit; 7
mai: Limba maternã - scris ºi citit; 8 mai: Matematicã)
• clasa a IV-a (13 mai: Limba românã - Limba mater-
nã; 14 mai: Matematicã)

• clasa a VI -a (14 mai: Limbã ºi comu-
nicare; 15 mai: Matematicã ºi ºtiinþe)

SESIUNEA AA DDOUA (pentru elevii care
au absentat din motive întemeiate la
prima sesiune): 
• clasa a II-a (20 mai: Limba românã -
scris ºi citit; 21 mai: Limba maternã -
scris ºi citit; 22 mai: Matematicã)
• clasa a VI-a (27 mai: Limbã ºi comu-
nicare; 28 mai: Matematicã ºi ºtiinþe)
• clasa a IV-a (28 mai: Limba românã -
Limba maternã; 29 mai: Matematicã).

Prof. EElena PPãdure



În perioada urmãtoare ne vom afla în vremea
postului mare, zilele luptelor duhovniceºti menite sã ne
aducã biruinþa împotriva duhurilor necurate ºi împãcarea
cu Dumnezeu. Este bine ºi cu totul folositor sã cãutam a
înþelege sensul postului pe care sfânta noastrã bisericã
ni-l vesteºte cu o nevoinþã plinã de har si binecuvântare.

Sfântul Maxim Mãrturisitorul, un mare pãrinte al
Ortodoxiei, în una din scrierile sale spune cã începutul
tuturor patimilor este iubirea neraþionalã de trup. Din
aceastã iubire se nasc poftele cele dezordonate ºi toate
pãcatele: lãcomia pântecelui, iubirea de argint, des-
frânarea, beþia, rãutatea ºi altele de acest fel.

Omul cel zidit dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu este robit de cele materiale, iar prin mâncare
ºi bãuturã este robit în laþ de diavolul ca sã nu se poatã
înalþa la lumina ºi libertatea de fiu al lui Dumnezeu. În
înþelesul creºtin postul înseamnã abþinerea de la o anu-
mitã hranã ºi bãuturã în vederea subjugãrii trupului ºi
sporirea dragostei de Dumnezeu.

„Postul este puternic zid al lui Dumnezeu, palat al
lui Hristos ºi cetate a Duhului Sfânt, pavãzã a credinþei
este El, semn al dragostei ºi întãrire a nãdejdii. Postul
lumineazã sufletul, supune trupul, risipeºte norii patimilor,
face inima zdrobitã ºi smeritã.“

Fiind un izvor de atâta putere nu este de mirare
cã postul a fost folosit de toþi iubitorii de desãvârºire.
Profeþii, apostolii, sfinþii, cuvioºii, oamenii duhovniceºti
din toate vremurile ºi locurile, au folosit acest mijloc de
sfinþenie ca pe arma cea mai puternicã împotriva celui
rãu. Chiar Mântuitorul a postit patruzeci de zile în pustie,

înainte de începutul lucrãrii Lui între oameni. Astfel,
Domnul ne-a dat nouã pildã de înfrânare ºi de biruinþã
asupra diavolului.

Privit din alt punct de vedere, postul este folositor
chiar pentru motive de sãnãtate. Este doar lucru bine sta-
bilit cã o condiþie a unei sãnãtãþi înfloritoare este
cumpãtarea la mâncare ºi bãuturã.

Aceastã înfrânare de la mâncare ºi bãuturã este
doar o aripã a zborului nostru spre înãlþimi. La postul tru-
pesc trebuie sã se adauge pocãinþa, rugãciunea,
înþelegerea, dragostea ºi fapta bunã.

„Cinstirea postului“, zicea Sfânþul loan Gura de
Aur, „constã nu numai în abþinerea de la mâncare, ci ºi în
pãrãsirea nãravurilor pãcãtoase“. Iar Sfântul Vasile între-
abã: „La ce foloseºte postul vostru nemâncând carne
dacã sfâºiaþi cu gura pe aproapele?“

Aºadar, întreaga noastrã fiinþã trebuie sã par-
ticipe la actul înfrânãrii: gura feritã de bucate, limba de
clevetire, mâinile de lãcomie pentru bunul altuia, cugetul
de gânduri necurate.

Vremea postului sã o începem luminat supunân-
du-ne nevoinþelor duhovniceºti, sã ne luminãm sufletul,
sã ne curãþim trupul, sã postim de bucate ca ºi de toatã
patima rea, desfãtându-ne cu bunãtatea Duhului Sfânt
punând astfel în practicã învãþãtura Mântuitorului de a
izgoni rãul dintre noi prin post ºi rugãciune. Aºa sã ne
ajute Dumnezeu ºi sã avem toþi zile binecuvântate de El!

Pr. IIon SSavu
Parohiia MMangga
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DDeesspprree PPoosstt

AI NNEVOIE DDE BBANI? BANCA COOPERATISTÃ M/HAI VITEAZUL TÂRGOVIªTE OFERÃ CREDITE ÎN
CONDIÞII AVANTAJOASE Salariaþilor, Pensionarilor* începând de la 350 lei pensie ºi vârsta pânã la 75 ani la finele
creditului) ºi clienþilor care obþin venituri din agriculturã

PRODUSUL LUNII - CREDITUL „AVANTAJ“ cu o dobândã fixã de 7,9% pe an ºi comision de analizã dosar - 0 lei
EXEMPLU DE CALCUL: VALOARE CREDIT - 10 000 LEI: DURATA-60 LUNI; DOBÂNDA FIXÃ-7,9 %; DAE -
14.8761 % RATA LUNARA - 237.25 LEI; VALOARE TOTALA DE PLATA- 14 234.97 LEI

AI EECONOMII ªªI VVREI SSÃ LLE ªªTII ÎÎN SSIGURANÞÃ?
NOI ÎÞI OFERIM SOLUÞIA: DEPOZITE LA TERMEN CU CEA MAI BUNÃ DOBÂNDÃ
DE PE PIAÞA BANCARÃ!
Dobânda variabilã pânã la 5.20 % la 12 luni
Depozitele, certificatele de depozit, sumele aflate în contul curent sunt garantate 
de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar pânã la echivalentul 
în lei a 100.000 euro.

DETALII LLA SSEDIUL PPUNCTULUI DDE LLUCRU DDIN LOCALITATEA VOINEªTI
telefon 0245679426 sau la sediul central din TÂRGOVIªTE, 
str. Calea Câmpulung, nr 7, tel
0245612834,0245640504
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CÃSÃTORII

DECESE
1. TINCESCU VASILE
2. DINU  ALEXANDRU
3. MIHÃILÃ LONGIN
4. IUGULESCU  NICO-
LAE – OVIDIU
5. VÎRCESCU  MIHAIL –
STELIAN
6. POPESCU  MARIA
7. OPREA SAFTA

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii ooddiihhnneeaassccãã!!

1. LEKGEGAJ  ELDRIN ºi
ION ANA – MARIA

CCaassãã ddee ppiiaattrrãã!!

STARE CCIVILÃ
2211..0011.. 22001144 - 2211..0022..22001144

Telefoane:
0723.142.661 –– PPrimar 

0723.142.662 –– VViceprimar 
0245.679.324 –– PPrimãrie, RRelaþii ccu

publicul
Fax:

0245.679.450 
Adresa: 

Voineºti, sstr.Principalã, nnr.145
e-mmail:

consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa wweb:

www.primarievoinesti.ro

Nu eezitati ssã nne ccontactaþi ppentru
rezolvarea  ooricãrei pprobleme
legate dde aadministraþia llocalã. 

Pentru aanunþuri ppublicitare ggratuite
în GGazeta dde VVoineºti nne pputeþi 

contacta lla uunul ddin nnumerele dde
telefon dde mmai ssus.

Rubrica mmedicului vveterinar

NOUTÃÞI ÎN DOMENIUL
SANITAR-VVETERINAR

În decembrie 2013 a apãrut o
hotãrâre de guvern care regle-
menteazã ºi aprobã un „Program
naþional de prevenire, combatere ºi
monitorizare boli  ale animalelor,
sãnãtate publicã ºi programul de
identificare ºi înregistrare a ani-
malelor” – program care de acum va
fi multianual. Publicatã în Monitorul
oficial dn 7 ianuarie 2014, Hotãrârea
de Guvern a intrat în vigoare pe 17
ianuarie 2014. În momentul de faþã,
se aºteaptã normele de aplicare.

De asemenea, a apãrut Ordinul 1
ANSVSA din 15 ianuarie 2014
privind „Activitatea de identificare ºi
înregistrare a animalelor (câinilor) cu
stãpân” – din România, care regle-
menteazã aceastã activitate ce o
vor desfãºura tot medicii veterinari
de liberã practicã împuterniciþi, cu
realizare pânã la 01 ianuarie 2015. 

Ce este rãu ºi nu ne face bine, este
cã, în ultima perioadã, s-au vehicu-
lat pe sursele media tot felul de
informaþii care mai de care mai alar-
mante, mai nedocumentate ºi de
cele mai multe ori neadevãrate.
Acest Ordin intrã în vigoare la 60 de
zile de la publicare în M.O. al
României adicã pe 15 martie 2014,
perioadã dupã care putem vorbi de
aplicarea lui practicã în teren.

Deocamdatã, medicii veterinari sunt
agrementaþi sã deþinã RECS
(Registrul evidenþei câinilor cu
stãpân), registru în care se vor
înregistra aceste animale cu toate
informaþiile ºi toate modificãrile
privind creºterea sau descreºterea
numãrului acestor animale. Se
lucreazã la program, vor fi instruiþi
medicii veterinari aºa cum spune

Ordinul nr. 1, mai apoi se va demara
progresiv pe localitãþi aceastã activi-
tate. Acest lucru este un element de
noutate pentru noi cât ºi pentru
dumneavoastrã locuitorii comunei.

Restul acþiunilor veterinare cuprinse
în Programul Naþional, pentru urmã-
toarea perioadã vor fi: „Recoltarea
probelor de sânge la cabaline (cai)
ºi vaccinarea acestora contra
Antraxului”, „Imunizare prin vac-
cinare a efectivelor de pãsãri contra
Pseudo pestei aviare” ºi începerea
„Imunizãrii prin vaccinare a efec-
tivelor de ovine ºi caprine contra
Antraxului” urmatã de cea a
bovinelor contra aceleaºi boli.

Pentru cã timpul este frumos ºi
dumneavoastrã cei ce deþineþi oi ºi
capre o sã începeþi sã le daþi pe
miriºte, vom urgenta aceastã acþi-
une. Pentru buna desfãºurare a
acþiunii pentru cabaline(cai) veþi fi
anunþaþi în scris cu data ºi locul
desfãºurãrii acesteia, iar pentru vac-
cinarea la oi ºi capre tot aºa veþi fi
notificaþi.

Pentru ovine ºi caprine trebuie sã
notificaþi ºi sã achiziþionaþi crotalii
auriculare (kit electronic + plastic),
este obligatoriu conform Legii
191/nov.2012 pentru mieii fãtaþi în
sezon 2013-2014 ºi pentru cârlanii
din 2012-2013 rãmaºi neînregistraþi.
Sperãm într-o colaborare bunã ºi
anul acesta. Vã doresc un an bun,
un rod bun ºi sãnãtate, dumneav-
oastrã ºi familiilor dumneavoastrã.

MMeddic VVeterinar
MMînddroiu NNicolae

C.MM.V. VVoineºti
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Dragi cititori, iatã cã anul 2014 a debutat
cu noutãþi ºi pentru serviciul de Poliþie
Localã Voineºti. Înfiinþat in 2008, ca
Poliþie Comunitarã ºi transformat în
2012 în Poliþie Localã, acest servi-
ciu s-a dovedit a fi din ce în ce
mai eficient, atât pentru Primãria
Voineºti, dar mai ales pentu comu-
nitatea în care trãim. Cei doi agenþi ai
serviciului au asigurat ºi asigurã ordinea
publicã în fiecare zi de miercuri în târgul
sãptãmânal, au participat alãturi de 
jandarmi ºi politiºtii Biroului de poliþie în
diverse patrulãri ºi intervenþii, au fost
prezenþi la toate activitãþile cu caracter de
adunãri populare.  Totodatã politiºtii locali au
fost implicaþi direct în acþiuni de igienizare a comunei,
iar pe parcursul iernii la acþiunile de deszãpezire. 

Începând din 20 februarie 2014, Serviciul de
Poliþie Localã a fost dotat cu autoturism echipat 
corespunzãtor,  destinat  activitãþilor de patrulare prin
comunã.  Este vorba de ,,vechiul’’ Logan care a fost
adaptat ºi echipat conform standardelor . 

Graficul de lucru întocmit lunar cuprinde ºi un
program de patrulare prin toate satele comunei noastre
atât noaptea cât ºi ziua în vederea stabilirii ºi menþinerii
liniºtii ºi ordinii publice . Un alt scop este acela  de a
intra în contact direct cu dumneavoastrã membrii 
comunitãtii, în vederea însuºirii problemelor cotidiene ºi
soluþionarea acestora.

Asadar, nu ezitaþi sã contactati politiºtii locali
pentru a le aduce la cunostinþã problemele cu care vã 

confruntaþi. Toate solicitãrile dumneavoastrã vor fi 
rezolvate fie pe loc, fie vor fi consemnate, aduse la
cunostinþa conducerii ºi trimise cãtre serviciile compe-
tente, pentru o solutionare decentã ºi promptã.  

Puteþi apela oricând Serviciul de Poliþie localã ºi
la numerele de telefon: 0728.985.618 - Agent Anghelina
Constantin  sau 0767.023.550 - Agent Duþã Rãzvan.

Viceprimar
Claudiu PPopa

Condiþiile climatice din ultimele
zile au favorizat apariþia ºi 
dezvoltarea dãunãtorului/bolii:
diverºi agenþi patogeni ºi boli
scoarþa care pot cauza pierderi
importante la culturile: 

TOATE SPECIILE POMICOLE

Pentru prevenire ºi combatere se

recomandã executarea tratamentu-
lui, numai pe parcelele pe care 
s-au realizat urmãtoarele condiþii:
- tratament în perioada de repaus
vegetativ
- condiþii optime de temperaturã

Folosiþi unul din produsele de mai
jos:
- Alcupral 50 PU – 0,3%;

- Champion 50 WP – 0,3%;
- Funguran OH 50 WP – 0,3%;
- Zeamã bordelezã tip “MIF” – 0,5%;

Tratamentul se aplicã pe timp
liniºtit, fãrã vînt, la temperaturi
peste 6 grade Celsius, prin
îmbãierea pomilor.

ing. ªerban Victoria

BBUULLEETTIINN DDEE AAVVEERRTTIIZZAARREE

PPOOLLIIÞÞIIAA LLOOCCAALLÃÃ,, ÎÎNN SSLLUUJJBBAAPPOOLLIIÞÞIIAA LLOOCCAALLÃÃ,, ÎÎNN SSLLUUJJBBAA
DDUUMMNNEEAAVVOOAASSTTRRÃÃDDUUMMNNEEAAVVOOAASSTTRRÃÃ


