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Dragii mei,
Ne þinem de cuvânt. În
urmãtoarele 60 de zile vor fi finalizate
ºi lucrãrile de reparaþie capitalã la
biserica Parohiei Suduleni.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Nifon - Arhiepiscop ºi
Mitropolit al Târgoviºtei ºi cu avizul
Ministerului Culturii, în data de
21.07.2014, am început lucrãrile de
reparaþie capitalã a lãcaºului de cult
amintit.
Terenul pe care este
amplasatã construcþia este situat în
intravilanul satului, are o suprafaþã
de 1.716 mp, categoria de folosinþã
curþi-construcþii ºi aparþine bisericii cu
hramul Sfinþii Arhangheli, monument
istoric cod DB-II-m-B-17538.
Biserica din satul Suduleni
este rodul unei singure etape
constructive. A mai suferit reparaþii,
fãrã a i se afecta arhitectura originalã.
Ultima a fost puþin înainte de 1989,
când s-au înnoit finisajele exterioare,
inclusiv ale stâlpilor pridvorului. Alte
reparaþii au avut loc în anii: 1910,
1932, 1941 ºi 1972. În acest an se va

executa consolidarea propusã în
expertizã, cu o centurã din beton
armat la partea superioarã a zidurilor.
Centura se va executa fãrã a îngloba
în ea elemente din lemn, capete de
grinzi cosoroabã ºi fãrã a modifica
cotele elementelor. Se vor desface
ultimele douã rânduri de casete de
piatrã ºi cãrãmidã, iar pe locul lor se
va poza centura. Se vor recondiþiona
grinzile planºeului de lemn, atât cele
drepte cât ºi cele curbe. Se vor reface
turlele conform soluþiei propuse de
expertiza tehnicã. Se va repara scara
de acces la turlã, timpanul de pe
latura de vest ºi planºeul peste
pridvor. Se va acþiona cu multã grijã
pentru a nu afecta tavanul de
împletiturã, deja pictat. Se va reface
învelitoarea din tablã, astereala ºi se
va recondiþiona ºarpanta. Se vor
repara finisajele interioare ºi exterioare, acolo unde sunt deteriorate.
Proiectul a þinut cont de
normativul pentru proiectarea
antiseismicã a construcþiilor de
locuinþe sociale ºi culturale, ordinul
MLPAT ºi de expertiza tehnicã.
Locuitorii comunei noastre

care vor detalii despre proiectul de
execuþie îl pot studia în fiecare zi, de
luni pânã vineri, între orele 08:00 16:00, la sediul Primãriei Voineºti.
Proiectul va fi realizat ºi
finanþat în baza unui contract de
asociere între Consiliul Local Voineºti
ºi Parohia Suduleni-Izvoarele, astfel:
 Primãria Voineºti va achita
414.372,12 lei – 99%
 Parohia Suduleni va achita
4.185,57 lei – 1%.
Cu ajutorul Bunului
Dumnezeu sperãm ca lucrãrile sã
fie finalizate la jumãtatea lunii
septembrie, anul curent.
În încheiere, îi mulþumesc
preotului paroh Nedelea Alexandru
pentru buna colaborare, cât ºi
locuitorilor satelor Suduleni ºi
Izvoarele pentru sprijinul acordat în
realizarea acestui proiect, care au
înþeles cã o comunitate fãrã bisericã
îºi pierde identitatea.

Cu deosebit resp
pect,
Primarul dumneavoastrã,
Dãnuþ Gabriel Sand
du
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Cãlãtorim prin viaþã,
Ca gândul cel rãzleþ,
Dar care ne ºi învaþã,
Pe CE sã punem preþ:

Pe-o înþeleaptã gândire,
Într-un cuget drept ºi demn,
Iar distinsã moºtenire,
Chibzuinþã, ca ºi-îndemn.
Pe-o concretã strãduinþã,
În dorinþa de-a fi buni,
Cu multã recunoºtinþã,
ªi respect, pentru strãbuni.
Pe-o aleasã mulþumire,
ªi un suflet generos,
Excelând în strãlucire,
Prin caracterul frumos.
Pe acea conºtiinþã fermã,
Ce îndemnul îl ascultã,
Spre o Glorie Eternã,
Care ºi munþii îi mutã.
Pe-o încredere deplinã,
În a inimii bãtaie,
Iar în tot ce poartã o vinã,
Capul plecat, sabia nu-l taie.
Pe-o nãdejde întemeiatã,
Pe-o neclintitã credinþã,
ªi pe-o inimã curatã,
Plinã de recunoºtinþã.
ªi pe tot ce se bazeazã,
Ce e normã ºi valoare,
Care-n mod subtil vegheazã,
Viaþa noastrã, trecãtoare.
P. Prodan,
pensionarã - Gemenea
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Luni, 21 iunie 2014, la 200 de
ani de la construire, au fost încheiate
lucrãrile de restaurare la “bisericuþa
de lemn” din satul Onceºti, ce
prãznuieºte
“hramul
Duminica
Tuturor Sfinþilor, Sfântul Nicolae,
Sfântul Ioan Botezatorul”, dupã cum
este consemnat în pisanie.
Acum, dupã ce lucrãrile s-au
terminat, au fost uitate toate
greutãþile întâmpinate, toate obstacolele peste care au trebuit sã treacã
toþi cei care au participat la refacerea
acestui lãcaº, veche bisericã de
lemn, puþin din sufletul fiecãruia
rãmânând aici, într-o piatrã asezatã
cu mare grijã, într-un fragment din
vechea picturã restauratã cu mare
strãdanie sau într-un colþ ascuns al
pronausului.
În scurt timp se vor finaliza ºi
lucrãrile la aleea din buºteni de stejar
ce face legãtura între “bisericuþã” ºi
drumul de acces (refãcut tot în cadrul
acestui proiect) ºi atunci veþi putea
vedea, trecând pe aici într-o zi de
sãrbãtoare sau în cadrul unei acþiuni
“ºcoala altfel”, aceastã “sfântã ºi

Dumnezeiascã bisericã ce s-au fãcut
din temelie de lemn la anul 1814 de
robii lui Dumnezeu Bodia Cojoacã,
Stan Parnia, Ianco Vãrzaru ºi cu ajutorul de la mai mulþi”, renovatã astãzi
de un nou rând de ctitori.
Mulþumim tuturor celor care
au pus puþin din inima lor aici, la
aceastã “bisericuþã”, pentru a reuºi sã
terminãm cu bine lucrãrile ce s-au
derulat de-a lungul unui an, în zile cu
ploaie, cu soare sau cu zãpadã.
V-am spus în diferite numere
ale „Gazetei de Voinesti” cât a costat
investiþia, care au fost sursele de
finanþare, cine a fost proiectantul,
cine a fost constructorul, de la cine a
pornit ideea restaurãrii acestui lãcaº,
cine ne-a ajutat, mai mult sau mai
puþin, dar cu bucurie.
Astãzi, vã rugãm sã consideraþi aceastã “bisericuþã” ca fiind o
parte din familia fiecãruia, sã mergeþi
cu drag sã vedeþi ce s-a putut realiza
cu sârg ºi pasiune.

Consilier urbanism,
Camelia Gavrilã
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Drumurile noastre… asfaltate!
Vara este la jumãtate ºi de-abia acum începe sã
semene a varã. Din nou avem parte de un an agricol pe
jumãtate calamitat de vremea din primãvarã, de ploile
care n-au contenit ºi care ne-au stricat toate planurile. În
ceea ce ne priveºte pe noi, reprezentanþii Primãriei,
putem spune cã, în urma acestora ne-am ales cu toate
drumurile stricate, cu ºanturi ºi vâlcele colmatate, cu
terenuri, curþi si beciuri inundate. Dar cum nu ne putem
lupta cu natura, rãmâne doar sã reparãm stricãciunile ºi
sã ne pregãtim pentru a le face faþã pe viitor.
ªi fiindcã tot veni vorba despre drumuri, vreau sã
vã precizez faptul cã, vom acorda în continuare o mare
atenþie întreþinerii ºi modernizãrii acestora.
Dupã cum am mai scris în alte ediþii ale Gazetei,
avem mai multe lucrãri în derulare sau în stadiul de
proiect privind modernizarea drumurilor comunale ºi
sãteºti.
Lucrãrile de asfaltare în satul Lunca sunt în plinã
desfãºurare. Dupã primul strat de asfalt se lucreazã la
profilarea ºi betonarea ºanturilor, urmând a se executa
subtraversãrile cu tuburi din beton ºi, la final, turnarea
celui de-al doilea strat de asfalt (de uzurã).
În luna iulie, strãzile Valea Teodorestilor ºi Valea
Mare, din satul Gemenea-Brãtuleºti au suportat lucrãri
de reprofilare, tasare ºi compactare. Au fost refãcute
ºanturile de captare ºi dirijare a apelor pluviale ºi va fi
adaugatã piatrã concasatã, într-un strat subþire, pentru o
bunã nivelare. Aici, vreau sã completez cã, refacerea
podurilor ºi podeþelor de la intrarea în curþi ºi pe
proprietãþi, rãmâne în sarcina proprietarilor, Primãria
asigurând intrarea pe drumurile publice cãtre terenuri.

La începutul lunii august, tot anul acesta, se vor
relua lucrãrile pe strada Iugulesti din satul Gemenea –
Brãtuleºti, pentru ducerea la bun sfârºit a proiectului de
asfaltare a acestui drum, proiect început în anul 2013.
În ceea ce priveºte reparaþia drumurilor sãteºti
sau a celor care duc spre proprietãþi, vom sprijini de
fiecare datã acþiunile obºteºti iniþiate de cãtre cetãþeni
sau grupurile de cetãþeni prin participare cu buldoexcavatorul din dotarea Primãriei ºi coordonarea acestor
lucrãri.
Dupã cum bine v-am obiºnuit, în încheiere aº
dori sã tragem împreunã câteva concluzii. În primul rând,
vreau sã mulþumesc celor (aceloraºi!) care ne înþeleg ºi
ne sprijinã în toate demersurile noastre pentru binele
comunei. Pe de cealaltã parte, vreau sã le atrag atenþia
celorlalþi cã menirea noastrã, a reprezentanþilor Primãriei
ºi Consiliului Local, este de a administra DOMENIUL
PUBLIC al comunei, aºa cum considerãm de cuviinþã ºi
respectând legile. ªi, spun acest lucru, fiindcã dorim sã
evitãm întotdeauna conflictele de orice fel cu cetãþenii
sau între cetãþenii comunei. Iar celor care doresc sã ne
gãseascã „nod în papurã“ cum zice românul, mã întorc la
primele rânduri ale articolului ºi le transmit cã anul
acesta a plouat mult, iar papura a crescut lungã, groasã
ºi dreaptã.
Vã mulþumesc tuturor pentru întelegere, cu
speranþa cã împreunã vom face numai lucruri bune.

Cu deosebitã consid
deraþie
Vicep
primar Claud
diu Pop
pa
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„Fãrã mine, nu puteþi face nimic“
IOAN XV- 5
Una din podoabele spirituale care înfrumuseþeazã sufletul credinciosului este rugãciunea. Ea
se înalþã cãtre Dumnezeu, pentru cã sufletul simte
nevoia adâncã de a se înderepta cãtre Fãcãtorul
cerului ºi al pãmântului cãruia sã-i descopere durerile,
bucuriilºe ºi aspiraþiile sale morale ºi spirituale.
Rugãciunea s-a nãscut odatã cu omul, potrivit
mãrturiei transmise de Sfânta Scripturã. În Noul
Testament avem un model de rugãciune - pe Iisus
Hristos.
Rugãciunea Lui Hristos este un strigãt continuu a tot creºtinul, în tot momentul: la necaz, la suferinþã ºi la disperare. Este un ideal spre care trebuie sã
tindã cu râvnã tot pãmânteanul, cãci toþi suntem
chemaþi la desãvârºire ºi sfinþenie.
Din tinereþe, îl vedem alãturi de pãrinþii Sãi
mergând la templul din Ierusalim sã se roage, iar în
perioada activitãþii Sale sfinte se roagã de nenumãrate
ori, fie în locuri retrase, (MAT. XIV-23) fie la mormântul
lui Lazãr (IOAN XI-41-42), fie în grãdina Ghetsimani,
fie pe cruce, când batjocorit ºi plin de rãni se roagã
pentru cei care-L chinuiau. (LUCA XXIII-34).
S-a rugat ºi Sfânta Fecioarã, s-au rugat Sfinþii
Apostoli, ierarhii, mucenicii, cuvioºii, s-au rugat moºii ºi
stãmoºii noºtri, trebuie sã ne rugãm ºi noi în Sfintele
Biserici sau în casele noastre, pentru cã toþi avem
nevoie de mila ºi ajutorul lui Dumnezeu.
Lumea actualã trãieºte intens toate crizele,
inclusiv criza libertãþii. Omul are frâu liber sã se afirme
prin forþele proprii în toate domeniile vieþii. Lumea e
rãtãcitã de la ordinea moralã, este în derivã. Oamenii
nu mai deosebesc binele de rãu pentru cã s-au depãrtat de Dãtãtorul a tot Binele. În sufletul omului este
haos; el rãmâne un rãvãºit, n-are nicio direcþie. Omul
s-a perfecþionat în viclenie ºi afirmã cã este abil sau
diplomat ºi în astfel de situaþii, precum fiul risipitor, uitã
de Pãrintele sãu ºi porneºte pe drumul vieþii încrezãtor
ori în tinereþea lui, ori în înþelepciunea pe care crede cã
o are, sau în situaþia financiarã prosperã. Fãrã ajutorul
Lui Dumnezeu am vãzut finalul.
Omul nu poate trãi fãrã rugãciune. Ea îmbãrbãteazã pe cel deznãdãjduit, ridicã pe cel cãzut,
mângâie pe cel întristat, întoarce pe cel pãcãtos la
pocãinþã, îmblânzeºte pe cel aspru ºi potoleºte pe cel
pãtimaº. Prin ea intrãm în convorbire tainicã cu
Dumnezeu.
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Cu toate cã rugãciunea este atât de practicatã,
totuºi mulþi constatãm cu durere ºi de multe ori cu
deznãdejde, cã Dumnezeu nu ne împlineºte totdeauna
rugãciunile noastre. ªi, totuºi explicaþia ne este datã
de Sfântul Apostol Pavel: «Nu ºtim sã ne rugãm cum
trebuie» (ROMANI VIII-26). De multe ori copilul cere
insistent pãrinþilor lui sã-i ofere ceva, dar pãrinþii refuzã
sã-i împlineascã dorinþa deoarece ei ºtiu cã ceea ce le
cere copilul i-ar face rãu, l-ar vãtãma. La fel se
întâmplã ºi cu multe din cererile noastre.
În alte situaþii nu ºtim cum sã cerem ºi nici
atunci dorinþa nu ne este îndeplinitã. Dupã învãþãtura
nostrã ortodoxã, rugãciunea este de trei feluri: de
cerere, de laudã ºi de mulþumire. Rugãciunea de
cerere e întemeiatã pe nãdejde, rugãciunea de laudã
e întemeiatã pe credinþã iar rugãciunea de mulþumire e
întemeiatã pe iubire.
Cea mai rãspânditã este rugãciunea de cerere.
Modelul de rugãciune ni-l dã însuºi Mântuitorul «Aºa
sã vã rugaþi: Tatãl nostru...»iar ca primã condiþie:
«împacã-te cu pârâºul tãu» ( MATEI V-23-25) ºi cu
privire la loc, este Biserica ºi casa ta. (MATEI VI-6)
Când ne rugãm, nu trebuie sã avem în atenþie
numai persoana noastrã sau interesul personal, care
adesea sunt rupte de voinþa Lui Hristos.
Noi sã cerem mai întâi sã fim cu Hristos ºi
atunci vom dobândi totul. «Cãutaþi mai întâi împãrãþia
Lui Dumnezeu ºi dreptatea Lui ºi toate acestea se vor
adãuga vouã». (MATEI VI-33).
În rugãciunile noastre sã cerem ca cele de
folos sã le dãruiascã Dumnezeu tuturor. Sã cerem
ceea ce Iisus Hristos ne-a învãþat în Tatãl nostru: Sã
cerem pâinea noastrã cea de toate zilele, cerem sã ne
ierte greºelile noastre, sã nu ne pãrãseascã când
suntem ispitiþi, sã ne mântuiascã de cel rãu.
Sã cerem ceea ce ne învaþã Sfânta Liturghie pace la toatã lumea, sfârºit creºtinesc ºi unirea
printr-o dragoste frãþeascã a tuturor creºtinilor.
Sã nu cerem ca demonii sã ne împlineascã
numai interesele personale ºi sã ne ajute sã facem rãu
semenilor noºti, ci sã-L rugãm sã rãmânem lângã El,
Pãrintele nostru, cã El este lumina ºi viaþa ºi mântuirea
noastrã.

Preot Mihail Joiþaru
Parohia Voineººti
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DOR DE PÃUNESCU
Dacã timp
pul mai avea rãbdare cu el, pe 20 iulie, ar fi împ
plinit 71
de ani... A trãit atât de puþin pentru ce ar mai fi putut face ºi în
acelaººi timp
p aºa de mult prin câte a fãcut… Ca în fiecare an de
a pãrãsit, îi voi dedica câteva modeste gânduri:
când ne-a
Acolo-n
n ceruri, unde stai
La dreapta Domnului, în pace
Cred cã tot scrii cãci ºtiu cã n-a
ai
Putea cum altfel sã poþi face
ªi-þþi scriu ºi eu, de ziua ta
Sã ºti cã eu nu te-a
am uitat
ªi cã în biatã viaþa mea
ai luminat
Tu, multe nopþi mi-a
ªi, n-a
am eu, vorbe potrivite
Sã-þþi spun acum, ce vreau sã
spun
Cum mi-a
ai fãcut nopþi fericite
Aºa cum îmi mai faci ºi-a
acum
ªi ºtiu cã va veni o zi
Când voi fi ºi-e
eu pe unde eºti
am cum fi
ªi-a
atât regret, cã n-a
În faptele mele lumeºti

Mai bun decât mã simt acum
Ca-n
n cel de-a
al vieþii ultim ceas
Mândru sã plec pe celalt drum
Mai demn, sã-m
mi iau cel bun
rãmas
Da-ss om ºi sunt supus la greº
am strãduit
ªi ºtiu cã eu m-a
ªi nu vreau sã ascund sub preº
Sau sã fiu cumva bãnuit
Cã nu aº ºti cã viaþa-ii grea
Dar, meritã în drept trãitã
Aºa precum, Coºbuc grãia
ªi trebuie de noi, cinstitã
ªi pentru cã a ta trãire
ªi-a
a dat cel drept de nemurire
Îþi spun ce-n
n vers spuneai cândva
SÃ NE TRÃIEªTI, MÃRIA TA!

" Zaharia Sacagiu

D’ale gemenenilor...
Demnitate, moralitate,
libertate... Sunt cuvinte care îmi vin
în minte, dar pe care nu le mai
înþeleg. Mentalitatea românilor o
consider „materialistã“, în sensul cã
omul este doar un slujitor al
materiei înþeleasã ºi transpusã de
concetãþenii noºtri în case
somptuoase (în care nu locuiesc),
în maºini scumpe (cu care sã
epateze), în pãmânturi din care
obþin, ipotetic, miliarde, pe care le
administreazã mai grijuliu decât
Hagi Tudose.
Aceºti indivizi se cred cei
mai importanþi ºi nu conºtien-

tizeazã cã, dincolo de zidurile
impunãtoare sau rãmaºi fãrã
limuzinã, nu valoreazã nimic.
Cel mai rãu este când
indivizii îºi impun ca standard de
existenþã nimicnicia lor ºi au
tupeul sã te insulte cã nu te ridici la
nivelul lor; în realitate ar trebui sã
te cobori mai jos decât îþi poþi
imagina.
Demnitate..., moralitate...
sunt distruse de josnicia unor
mentalitãþi nãscute în mintea
bolnavã a acestor indivizi. Un om
revoltat...
of. Elena Mãnescu
" Pro

pagina 5

Nr. 64  iulie 2014

Gazeta de Voineºti

Ai producþia calamitatã? Impozitul
pe venitul agricol poate fi anulat!
Stiimaþii cetãþenii,
Vã facem cunoscut cã
procedura de anulare a impozitului
pe venit din activitãþi agricole, datorat
potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, se stabileºte
prin Ordin al ministrului Finanþelor
Publice.
Se anuleazã, proporþional cu
gradul de calamitate al producþiei
agricole, impozitul pe venit din

activitãþi agricole în urmãtoarele
condiþii:
 Dacã impozitul a fost stabilit pe
bazã de norme de venit;
 Dacã pentru producþia agricolã nu
au fost încheiate poliþe de asigurare;
 Dacã producþia a fost calamitatã în
proporþie de peste 30%.
Gradul de calamitate se
dovedeºte cu procesele verbale de
constatare a pagubei, întocmite de

Comisia localã pentru situaþii de
urgenþã.
În acest sens, fiecare
producãtor agricol afectat se poate
adresa Comisiei Locale pentru
Situaþii de Urgenþã Voineºti, la secretariatul Primãriei, în termen de 24
ore de la produ-cerea evenimentului.

Consiiliier speciialiitate
Gavriilã Mihaiil

BULETIN DE AVERTIZARE
Condiþiile climatice din ultimele zile au favorizat apariþia
ºi dezvoltarea dãunãtorului/bolii: vierme mãr G II, tr. I +
II, molia pieliþei, molii miniere, afide, acarieni, rapãn tr. X
+ XI, fãinare tr. XI + XII, care poate/pot cauza pierderi
importante la culturile: MÃR
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmãtoarele condiþii:
- maximul curbei de zbor;
- condiþii optime de temperaturã ºi precipitaþii;
Folosiþi unul din produsele sau amestecurile de mai jos,
dupã caz:
- Coragen – 0,01%+ Topsin 70 WDG – 0,07% +
Merpan 80WDG – 0,15%;
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- Calypso 480 SC – 0,02%+ Topsin 500 SC – 0,14% +
Folpan 80 WDG – 0,15%
- Voliam Targo – 0,07% + Systhane Forte – 0,02% +
Dithane M 45 – 0,2%;
- Reldan 22 EC – 0,15% + Flint Plus 64 WG – 0,125%
- Proteus OD 110 – 0,05% + Shavit F 72 WDG – 0,2%
Pe solele pe care se înregistreazã atac de acarieni se
va adãuga unul din acaricidele: Sanmite – 0,075% sau
Milbeknock 0,05% .
Tratamentul se aplicã în perioada:
- tr. I – 14 – 18.08.2014
- tr. II – 24 – 28.08.2014

Întocmiit,
ing
g. ªerban Victoriia
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Universitatea V alahia d in T ârgoviºte

STARE CIVILÃ
20.06. 2014 - 21.07.2014

Facultatea de Ingineria Mediului ºi ªtiinþa Alimentelor
OFERTA E D U C A Þ I O N A L Ã 2 0 1 4 - 2 0 1 5
FÃRÃ TAXÃ

Cu taxã

Ingineria Mediului / Ingineria ºi Protecþia
Mediului în Agriculturã

35

75

Agronomie / Montanologie

22

18

Domeniul de licenþã / Programul de studii

ÎNSCRIERILE se f ac l a s ediul F acultãþii d e I ngineria M ediului º i
ªtiinþa A limentelor, p ânã p e 3 0 i ulie 2 014. Telefon: 0 245-2
2 06108

Te-a
ai dus, Doiniþo, acasã
Te-ai dus Doiniþa, sora mea,
Te-ai dus sigur în cer
Ai renunþat la tot ce aveai
La lucrurile ce pier.

ªi dã-le Tu din pacea Ta
ªi toate binecuvântãrile ce ai
ªi du-i în slãvile cereºti.

E bine cã te-ai pocãit
ªi-n cel din urmã ceas
Cã-n viaþã astãzi nu poþi ºtii
Ce zile þi-au rãmas.

Cã n-ai avut o lumânare
D-l Isus a fost ºi e Lumina ta
ªi aºa doresc ca fiecare
Parte sa aibã toþi de ea (adicã de
„El’’).

Ai renunþat greu la copii
ªi la ai lor copilaºi
Te bucurai de nepoþei
Cãci sunt ca îngeraºii.

De aceea-i bine pe pãmânt
Întâi sã te gândeºti
Viaþa sã þi-o pui la punct
ªi sã te pocãieºti.

Mai fericitã eºti acum
Cã ai ajuns acasã
Te-ai întâlnit cu sfinþii dragi
ªi în curând cu Domnul tãu
Vei sta cu “El” la masã.

Cãci nu ºtii cã-ntr-o bunã zi
Hristos va reveni
ªi cu-n trecut plin de pãcate
La judecatã tu vei fi.
O! Suflet dragã ce citeºti
E poate ºi ultimul tãu ceas
L-ai luat tu pe Hristos ca Domn al
tãu?
Te-ai pocãit? Iubeºte-l, Urmeazã-l,
C-atât þi-a mai rãmas
Cã „El” e Paºtele nostru!

Doresc ca tot ce s-a vestit,
Acasã ºi la mormânt,
La inima sã puneþi tot
Cã-i Sfântul Sãu cuvânt.
În special copiii ei
O, Doamne, sã-i iubeºti

Oh Doamne! Te rog binecuvânteazã întreaga comuna ºi mai ales
p rimar, c are m -a
a u s p rijinit
cond
d ucerea e i, p e d omnii p rimar º i v icep
mereu sã semãn cuvântul bun al Evangheliei, ºi fã sã rod
deascã în
inimile t uturor º i d ã-ll e l a t oþi d ragoste, s ãnãtate º i p acea T a.
" Daniel Pop
pescu - Gemenea, Voineºti

NÃSCUÞI
1. CENUªÃ DAVID NECULAE
2. TUDOR REMUS CÃTALIN
3. SANDU TUDOR ANDREI
4. ONCESCU PAVEL - OCTAVIAN

Le dorim viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. SAVU MIHÃIÞÃ ºi
MERCAN ALEXANDRA

Le dorim „Casã de piatrã“!

DECESE
1.
2.
3.
4.

BUªATOVICI ELENA
PRODAN EMIL
COBIANU AGRIPINA
SIMION ANA

D u mn e ze u sã -ii o di h n e ascã !

Telefoane:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Primãrie, Relaþii cu
publicul
Fax:
0245.679.450
Adresa:
Voineºti, str.Principalã, nr.145
e-m
mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro
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!
Fraþii de aur
A
D
A
ª
A
ai comunei Voineºti
În rândurile Gazetei am
prezentat, rând pe rând, faptele
lãudabile ale voineºtenilor. Am considerat cã trebuiesc promovate pentru a fi urmate sau repetate. Nu neam înºelat. De aceastã datã vom
prezenta douã „personaje“ mai
vechi ale rubricii, care au „comis-o“
din nou. Este vorba despre fraþii
Dãnuþ ºi Dragoº Pechea, reconfirmaþi campioni la judo, sport pe carel practicã de câþiva ani.
Pe 1 iunie 2014, Dragoº a
participat, în localitatea Baar din
Elveþia, la Turneul Internaþional de

Judo, obþinând medalia de aur la
categoria 73 kg U21. În data de 14
iunie 2014, Dãnuþ a luptat la
Campionatul Naþional de Judo organizat la Bacãu, la categoria 55 kg
U14. A obþinut locul I, devenind
campion naþional la categoria sa.
Presupunem cã au primit
multe felicitãri ºi urãri de bine, de
aceea noi nu putem decât sã le
spunem, fãrã sã greºim, „Fraþii de
aur’’.

Viicepriimar
Claudiiu Popa

Þarã, þarã, vrem campioane!
Încep prin a vã spune cã data de 7 iunie 2014 a
schimbat complet viaþa unei fetiþe de numai 8 ani, de la
ªcoala Gemenea – Onceºti.
În urma unei ample selecþii desfãºuratã la nivel
de þarã, sub directa conducere a coordonatorilor lotului
olimpic de gimnasticã, domnul Octavian Belu ºi doamna
Mariana Bitang împreunã cu antrenorii lotului naþional de
gimnasticã au fost selectate aproximativ 400 de fetiþe cu
vârste cuprinse între 5-10 ani, din intreaga þarã.
Din judeþul Dâmboviþa au fost selectate 10 fetiþe
printre care se numãrã ºi Barbu Anelis Gabriela, elevã la
clasa a I-a la ªcoala Gemenea – Onceºti. La aceastã
preselecþie au mai participat Caibãr Alexia ºi Barbu
Denisa, eleve în clasa a III-a la ªcoala Gemenea –
Brãtulesti.
Pe data de 7 iunie s-a desfaºurat acþiunea “Þarã,
þarã, vrem campioane!” la Bucureºti în douã locaþii, una
din ele fiind clubul Steaua coordonat de cãtre domnul
Octavian Belu, iar cealaltã la clubul Dinamo coordonat de
cãtre doamna Mariana Bitang, asistatã de cunoscutele
gimnaste Andreea Rãducanu, Lavinia Miloºovici, Simona
Amânar, Sandra Izbaºa ºi Camelia Iordache.
Micuþa Anelis Barbu, însoþitã de mama sa ºi sub
directa mea pregãtire ºi îndrumare ne-a reprezentat cu
cinste pe tot parcursul celor 10 probe de concurs, fiind
singura selectatã din judeþul Dâmboviþa. În prezent,
împreunã cu alte 29 de fetiþe din întreaga þarã, Anelis
participã la cantonamentul lotului naþional de gimnasticã
desfãºurat la clubul Dinamo.
Acest lucru a fost posibil datoritã sprijinului
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domnului primar ºi al autoritãþilor locale care s-au implicat
în amenajarea unei modeste sãli de gimnasticã la ªcoala
Onceºti, unde am putut pregãti aceºti minunaþi copii.
Deºi unii desconsiderã materia educaþie fizicã,
considerand-o o corvoadã, s-a dovedit întotdeauna cã
este una dintre ramurile care ne-a adus cele mai multe
rezultate pe plan internaþional ºi care ne face sã ne
mândrim cã suntem români.
Pe data de 5 iulie 2014 micuþa Anelis a împlinit
frumoasa vârsta de 8 ani motiv pentru care eu îi urez
multã sãnãtate, o carierã strãlucitã în gimnasticã, sã ne
reprezinte cu mândrie þara ºi localitatea.

Prof. Savu Elviira

