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Întrebări şi răspunsuri
Dragii mei,
Mă adresez din nou tuturor, cu bucurie
şi în sensul păstrării celor mai calde relaţii, create în
decursul celor şapte ani de când, cu mândrie, vă
reprezint. Am vorbit întotdeauna despre realizări,
despre proiecte şi planuri de viitor. Am constatat că
sunt, totuşi, unele lucruri rămase neclare sau înţelese
greşit şi m-am hotărât vă răspund pertinent.
1. TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
Supărarea multora dintre contribuabili este obligativitatea achitării taxelor și impozitelor locale la timp şi în
întregime. Eu vă pot spune că neplata acestora duce la
blocarea investiiilor propuse spre realizare la nivelul localităii
noastre.
În conformitate cu dispoziiile Legii 571/2008, privind
codul de procedura fiscală, persoanele fizice și juridice de pe
teritoriul unei localităi au obligaia să achite, la termenele
stabilite, taxele datorate bugetului local. Sunt scutii de plata
acestor taxe: veteranii de război, văduvele acestora, precum și
persoanele cu handicap grav și accentuat.
Cum se achită taxele și impozitele locale?
- Până la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul Local acordă
o bonificaie de 10%, dacă plata este făcută integral, dacă nu,
obligaia este de a achita 50% din cuantum, fără a beneficia de
bonificaie. Sumele mai mici de 50 lei se achită în întregime
până la 31 martie.
- Începând cu data de 01 aprilie până la 30 septembrie a
fiecărui an, se percep majorări de întârziere de 2% pe lună
pentru sumele mai mici de 50 lei neachitate, iar pentru sumele
mai mari de 50 lei, neachitate, se percep majorări de 2% pe
lună pentru jumătate din acestea (Exemplu: pentru suma de
60 lei majorarea se percepe pentru suma de 30 lei).
- Începând cu data de 01 octombrie a fiecărui an, se percep
majorări de întârziere de 2% pe lună pentru întreaga sumă
datorată.
- Nu se percep penalizări la cuantumul amenzilor contravenionale și penale.
Dacă tot vorbim de amenzi, vă precizez, din nou, că
un proces verbal de contravenie poate fi anulat numai de o
instană judecătorească și că NIMENI din Primărie nu poate
scăpa pe cineva de plata unei amenzi!

De ce am dorit să supun ateniei dumneavoastră această
informare?
Conform Codului de Procedura Fiscală, începând cu data de
01.10.2015, pentru restanierii la plata taxelor și impozitelor
locale vom întocmi dosare de executare silită pentru ca sumele
să fie recuperate din salarii, pensii sau conturi deschise la
diferite bănci. Vă aduc la cunoștină aceste lucruri pentru a
evita discuiile și nemulţumirile dumneavoastră pe această
temă.
2. CANALIZAREA
Pentru satul Voinești, sistemul centralizat de
canalizare reprezintă cel mai înalt grad de civilizaie. După ce a
fost pusă în funciune moderna staie de epurare, au apărut,
motivat spun eu, multe discuţii: Cine ne racordează?; Cât va
costa?; Nu am nevoie de canalizare!; Costurile vor fi foarte
mari!; Primăria este obligată să efectueze branșamentele etc.
Iubii voineșteni, în următoarele rânduri, vă dau
răspunsuri la aceste întrebări.
- Până în momentul predării în exploatare a sistemului centralizat de canalizare, branșamentele le putei realiza în regie
proprie. După predare, branșamentele vor fi executate de
societatea care va prelua în exploatare sistemul, în baza unei
autorizaii de construcie și a unui proiect de execuie.
- Nu este obligatorie branșarea la sistemul de canalizare, dar
sfătuiesc pe cei care au domiciliul pe străzile neasfaltate și
beneficiază de tronson de canalizare să facă un efort și să se
branșeze fiindcă, după turnarea asfaltului, racordurile vor fi
imposibil de realizat.
- În urmă cu circa 2 săptămâni, am făcut inventarierea
gospodăriilor branșate și deja ne apropriem de numărul 200
(Felicitări tuturor celor care ai îneles necesitatea și utilitatea
acestui sistem!).
- Referitor la pre, în urma multor negocieri purtate, Executivul
Primăriei comunei Voinești va propune spre aprobare
Consiliului Local următoarele preţuri:
 Apa potabilă 3,5 lei / mc (TVA inclus)
 Pentru canalizare să se factureze 80% din consumul de apă
potabilă la preul de 2,8 lei / mc (TVA inclus).
Am considerat că este un pre acceptabil pentru toi
voineștenii, dat fiind faptul că în alte localităi preţurile sunt
mult mai mari. În sperana că am răspuns pertinent
solicitărilor dumneavoastră, vă mulumesc anticipat.
Continuare în pagina 2

Nr. 78  septembrie 2015

Gazeta de Voineºti

Întrebări şi răspunsuri
Continuare din pagina 1
3. MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SATELE IZVOARE
ŞI SUDULENI
Referitor la realizarea acestui proiect, în urma
discuiilor purtate cu mai muli locuitori din zona respectivă,
fac următoarele precizări:
- În proiectul de asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa au
fost eliminate podeele de acces în gospodării. Dat fiind faptul
că era necesară construirea acestora, am hotărât, în ședina de
Consiliu Local, ca fiecare gospodărie să beneficieze de un
pode tubular ᴓ30 cm și lungime de 400 cm, podee suportate
din bugetul Consiliului Local de la capitolul “Transporturi”.
- Nu vom monta niciun pode în plus pe diverse motivaii de
genul: aici va construi copilul meu casă, aici voi construi un
garaj, podul meu este scurt și am nevoie de 2 bucăţi etc.
- Referitor la scurgerea apelor pluviale, acestea își vor urma
cursul lor natural, conform proiectului tehnic de execuie.

- Firma care lucrează la șanurile betonate are obligaia să nu
toarne nicio roabă de beton în plus, în caz contrar cantitatea
respectivă va fi tăiată de la plată sau suportată de cel care a
luat această decizie.
- Sunt câteva gospodării unde diametrul tubului trebuie să fie
mai mare, aprox. 600 pentru a facilita accesul în gospodărie.
Ne vom strădui și vom realiza și acest lucru.
- Ne dorim ca, în funcie de vreme, să finalizăm până la
sfârșitul anului acest proiect.
Am simit nevoia ca în acest număr al “Gazetei de
Voinești” să vin în faţa dumneavoastră cu aceste explicaii
pentru a păstra relaţia de bună înţelegere şi colaborare.
Vă doresc o toamnă bogată, sănătate și fericire!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu

E GREU
E greu să faci din clipă Veșnicie,
Din lut și cer Împărăie...
Să iei parfum din trandafiri
Fără să te rănești în mărăcini.

Să fii sărac, nealipit de bogăie,
Trăind în lume ca-n pustie...
Prin mărginit să vezi Nemărginirea,
Prin spini și lacrimi izbăvirea...

E greu să treci prin vămi la Dumnezeu,
Să arzi de focul dragostei mereu;
Să ieri din suflet ca să fii iertat,
O zi măcar „să fii stăpân peste păcat!”.

Atunci, când cazi, să te ridici...
O rugăciune-n gând să zici;
Spre cer privirea s-o îndrepi mereu,
Că-n lume NIMIC NU-I FĂRĂ DUMNEZEU!

E greu să stai cu candela aprinsă,
Spre cer cu coarda arcului întinsă,
Din lume răul să-l vânezi mereu
Trofeul tău să fie numai Dumnezeu!

Ascultă-mă, te rog, un pic!
Când dăruiești să nu pretinzi NIMIC!...
NIMICUL se-nmulţeşte după moarte
Și fapta ta se-nscrie-n Sfânta Carte!

E greu să vezi ce-i de văzut,
Când pierzi, s-o iei de la început...
E greu, din ce în ce mai greu,
Să pori povara propriului tău „eu”!

Încearcă să vorbești în gând ,
Pe alii să-i îndemni „făcând”...
„Să spui multe prin puine ”,
Numai atunci îi va fi bine!

E greu pe „marea vieii”să vâslești
Fără Cârmaci, de stânci să te ferești...
Să caui, fără ca să știi pe cine,
Și „răul” să-l plătești cu „bine”.

Și nu uita: NIMIC NU ESTE GREU,
În viaă dacă ai pe Dumnezeu!

 Pr. Didoacă Dojană Vasile - Parohia Voinești
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Înălţarea Sfintei Cruci
Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre
sărbătorile creştine, aduce aminte de patimile şi moartea
Mântuitorului pe Golgota, 14 septembrie fiind considerată şi
data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Spre
deosebire de alte sărbători, Înălţarea Sfintei Cruci se cinsteşte
cu post aspru, Crucea fiind un simbol al victoriei asupra morţii
şi păcatului.
Înălţarea Sfintei Cruci marchează şi două evenimente
solemne: Aflarea Crucii şi înălţarea ei în faţa poporului de către
episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, şi
aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în 629, în vremea
împăratului bizantin Heraclius, care a aşezat-o în Biserica
Sfântului Mormânt din Ierusalim.
Aceeaşi sărbătoare aminteşte de un moment
semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. În
ajunul luptei cu Maxenţiu, un duşman al creştinilor (307-312),

împăratul Constantin a avut o viziune: în plină zi, pe cer a
apărut o cruce formată din stele, cu inscripţia “Prin acest semn
vei invinge”. Împăratul a învins, iar mama lui, după izbândă, a
poruncit să fie găsită Sfânta Cruce, la Ierusalim, aproape de
Golgota. Acolo au fost găsite trei cruci identice, cea pe care a
fost răstignit Iisus şi două ale tâlharilor ucişi odată cu el. Pentru
a afla care este crucea pe care a fost răstingnit Iisus, patriarhul
Ierusalimului Macarie a apropiat fiecare cruce de o fată care
tocmai murise. Când Macarie a aşezat lânga ea Sfânta Cruce,
se spune că tânăra a înviat. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, iar
biserica a devenit neîncăpătoare pentru credincioşii care
soseau să vada Sfânta Cruce. În anul 335 după Hristos,
Patriarhul a înălţat-o să fie văzută de tot poporul şi de atunci
în fiecare an, la 14 septembrie, se sărbătoreşte acest
eveniment.

Datini şi obiceiuri de Ziua Crucii
Ziua de 14 septembrie este considerată şi data ce
vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Calendarul
popular consemnează aceasta zi şi sub alte denumiri, cum ar fi
Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Sub prima denumire, ziua este
cunoscută mai ales în zonele deluroase şi sudice, în zonele
viticole, marcând începutul culegerii viilor. A doua denumire
este legată de faptul că, din această zi, se crede că şerpii şi alte
reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane,
hibernând până în primăvară. La sate, încă se mai crede că
şerpii, înainte de a se retrage, se strâng mai mulţi la un loc, se
încolăcesc şi produc o mărgică numită “piatra nestemată”, ce
ar folosi pentru vindecarea tuturor bolilor.
Potrivit altor tradiţii, de Ziua Crucii se strâng ultimele
plante de leac (boz, micşunele, mătrăgună, năvalnic), care
sunt duse, împreună cu buchet de flori şi busuioc, la biserică,
pentru a fi puse în jurul crucii şi a fi sfinţite. Plantele astfel
sfinţite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri
ferite, fiind folosite pentru vindecarea unor boli, dar şi la
farmecele de dragoste.
Busuiocul sfinţit de Ziua Crucii se pune în vasele de
apă ale păsărilor, pentru a le feri de boli, în lăutoarea fetelor,
pentru a nu le cădea părul, şi la streşinile caselor, pentru a le

feri de rele, în special de trăsnete.
Tot în această zi, în Bucovina se făceau acte ritualice
cu scop apotropaic sau fertilizator. De pildă, oamenii atârnau
în ramurile pomilor fără de rod cruci de busuioc sfinţit,
crezând că astfel vor avea parte de recoltă bogată în toamna
viitoare.
În această zi şi în alte zile închinate Sfintei Cruci, să ne
rugăm lui Dumnezeu să-Şi reverse milostivirile nu numai unor
persoane în parte, ci şi întregii creştinătăţi, întregii Biserici.
Foarte sugestiv vorbeşte despre aceasta troparul Sfintei Cruci,
alcătuit în secolul al VIII-lea, când prietenul Cuviosului Ioan
Damaschin, Sfântul Cosma, episcopul Maiumei, a scris toată
rânduiala slujbei Înălţării Sfintei Cruci, tropar pe care preoţii il
cȃntǎ mergȃnd pe la casele credincioșilor pentru a le
binecuvȃnta si sfinţi: „Mântuieşte Doamne, poporul Tău şi
binecuvântează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor
creștini asupra celor potrivnici dăruieşte şi cu Crucea Ta
păzeşte pe poporul Tău”.
Har și pace peste lucrul mȃinilor noastre!
Preot paroh Savu Ion - Parohia Manga
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O PICĂTURĂ
ÎN OCEAN
Motto:
“Picurii cu strop de strop
Fac al mărilor potop”
(George Coșbuc)
Un picur mic și ne-nsemnat
Nu pare demn de remarcat
Dară prin ploaie adunate
Formează râuri înspumate
Croindu-și chiar prin muni cărări
Ajung să se-împlinească-n mări
Și în oceanele pierdute-n zări.
Un om, e-un picur de gândire
Ce raportat la omenire
Nu este-n seamă de băgat
Însă cu alii adunat
În fluvii intense de trăiri
Se pierde în mări de împliniri
Și-oceane mari de fericiri.
Și bine-ar fi ca să greșesc
Dar picurul cel omenesc
Nu-i pur mereu ca cel de ploaie
Și-ale lui curgeri în șiroaie
Se-adună-n ape furtunoase
Ce lumii întregi aduc ponoase
Duse-s trăirile frumoase.
Otravă-s mările lumești
Ocean de-amărăciuni trăiești
Că omenia s-a pierdut
Doar jaful e recunoscut.
Totuși, se-întâmplă să mai fie
Mici lacuri și de empatie
Ce n-au să sece în vecie.
Și apă Dumnezeu va lua
Din lacuri și-a purifica
Oceanu-întreg de răutate
Să nu mai fie strâmbătate
Și-întregul neam, cel omenesc
Să-și poată duce-un trai firesc
Cum a dorit Tatăl Ceresc.
Și-aș vrea ca picătura mea
Atât cât viaa-mi va dura
Să fie în lac de omenie
Nu-n marea de făărnicie
Ca împăcat să pot păși
Al morii prag în acea zi
Când lumea o voi părăsi.
 Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)
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Istoria se repetă
Tot mai mult se discută, în spaţiul public şi virtual, de principiul
solidarităţii sociale ca fiind cheia redresării României din punct de vedere moral şi
social. Poate că acest principiu va fi înţeles şi mai bine de către comunitatea în care
trăim şi ne exercităm meseriile prin punerea în oglindă a două evenimente, la o
diferenţă de 77 de ani, în satul Suduleni.
Primul a începutul în anul 1938, considerat de către istorici drept anul în care
economia României interbelice a atins maxima ei dezvoltare. În acest context,
Comitetul Şcolar al Comunei Izvoarele (Consiliul de Administraţie de astăzi) hotăra, în
data de 3 decembrie 1938, să înfiinţeze o cantină şcolară pe lângă Şcoala Suduleni, cu
scopul de a-i ajuta pe elevii săraci, prin intermediul subscripţiilor sociale (astăzi le regăsim sub denumirea de donaţii), în bani sau produse, oferite de cetăţenii de rând sau de
către instituţii ce funcţionau pe teritoriul comunei. Conducerea efectivă a cantinei a
fost asigurată de învăţătorii din şcoala respectivă, sub supravegherea directorului Alex.
M. Georgescu.
Peste ani, situaţia economico-politică din România s-a schimbat,
oamenii fiind nevoiţi să se adapteze noilor realităţi, dar un lucru a rămas neschimbat:
sprijinul acordat Şcolii. Aşa ajungem la cel de-al doilea eveniment care are legătură cu
şcoala: reciclarea hârtiei prin proiectul naţional „Şcoala pentru o Românie Verde”,
participare care ne-a adus, până acum, aproape 3.000 de euro şi locul II pe ţară.
Atingerea acestei sume a fost posibilă prin ajutorul acordat de către toţi membrii
comunităţii, fie ei persoane fizice sau juridice. Solidaritatea din trecut continuă să se
regăsească şi să se manifeste şi la generaţiile actuale, iar noi, ŞCOALA, prin activităţile
derulate, contribuim la întărirea acesteia. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi
pentru faptul ca susţineţi şcoala în toate demersurile ei.
 Prof. dr. Iurea Ionuţ - Profesor coordonator Şcoala Gimnazială Suduleni

ANUNŢ
Pepiniera RORAM JARDIN,
cu punct de lucru în
Dragomirești, vă oferă spre
vânzare, în această toamnă,
din producie proprie, pomi
fructiferi cu certificare.
MĂR
- IDARED altoit pe portaltoi M9
- GOLDSPUR altoit pe portaltoi
M9
- BRAEBURN altoit pe portaltoi
M9
PĂR
- ABATEFETEL altoit pe portaltoi de
gutui
Aceste soiuri altoite pe portaltoi M9
și gutui de vigoare mică se pretează
foarte bine pentru plantaii
superintensive (din metru în metru).

MĂR
- FLORINA altoit pe portaltoi M106
(plantaii clasice)
PRUN
- STANLEY altoit pe portaltoi
corcoduş
- ANNA SPATH altoit pe portaltoi
corcoduş.
Preţ 10 lei

Pentru mai multe detalii ne putei găsi la punctul de lucru din Dragomirești
situat pe șoseaua principală Târgoviște-Voinești, lângă Staia de Betoane
KRIK, sau la telefon 0726 677 400 – Brătucu Eugen (Bobiţă).
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SIGURANŢĂ DE NOTA 10
Dragi elevi, data de 14.09.2015 a reprezentat începutul anului şcolar 2015-2016 şi, după cum aţi
observant, la festivităţile de deschidere au participat reprezentanţi ai principalelor instituţii care au atribuţii în
buna desfăşurare a procesului de învăţământ .
Poliţia Română, reprezentată în comunitatea dumneavoastră de Secţia 5 Poliţie Rurală Voineşti, va
desfăşura un complex de activităţi pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică atât pe traseul
elevilor, în zona unităţilor de învăţământ cât şi în interiorul acestora. De asemenea, se vor desfăşura activităţi de
instruire confom activităţilor stabilite în Proiectul «SIGURANŢA DE NOTA 10».
În timpul orelor de curs şi pauzelor, de siguranţa elevilor răspund cadrele didactice care sunt nominalizate
de conducerea unităţii de învăţământ ca responsabili cu siguranţa şcolară.
În zona liceului, zilnic, va acţiona o patrulă a Grupei de Jandarmi Voineşti, iar în zona şcolilor generale vor
acţiona politiştii din cadrul Postului de Poliţie Voineşti şi cei din cadrul Poliţiei Locale.

Aşa cum v-am obişnuit, în continuare vă prezint
câteva sfaturi de care să ţineţi cont pentru a nu deveni
victime ale unor infracţiuni:
• Drumul spre şcoală
- pentru deplasarea către şi de la şcoala, alege cea mai sigură
cale; evită zonele izolate sau locurile puţin circulate;
- atunci când este posibil, mergi însoţit de un prieten, coleg,
vecin sau rudă;
- nu sta de vorbă cu străinii şi nu accepta să îi însoţesti,
indiferent de cadourile pe care ţi le promit; în spatele
atitudinii binevoitoare a unui necunoscut, se pot ascunde
intenţii periculoase;
- dacă eşti în pericol, strigă după ajutor şi cere sprijinul celor
din jur;
- întotdeauna anunţă-I pe părinti, dacă ştii că vei întârzia
după programul obişnuit de şcoală;
- nu te juca cu telefonul mobil pe stradă;
• Siguranţa rutieră
- traversează strada pe marcajul pietonal «zebra», prin
dreptul indicatoarelor «trecere pentru pietoni», iar dacă
mergeţi în oraşe, acolo unde sunt instalate semafoare numai
pe culoarea verde a acestora;
- nu te juca pe partea carosabilă a drumurilor publice, ori în
imediata apropiere a acesteia;
- nu traversa strada în fugă;
- în intersecţiile unde nu există semafor sau trecere pentru
pietoni, traversează numai pe la colţul străzii, după ce te
asiguri că nu se apropie vreo maşină;
- aşteaptă sosirea autobuzului sau a transportului şcolar
numai în locurile stabilite cu această destinaţie ;
- după coborârea din mijloacele de transport public, nu trece
prin faţa sau spatele lor; traversează numai după plecarea din
staţie a vehiculului;
- cu bicicleta, rolele sau skate-board-ul, deplasează-te numai
prin zonele special amenajate în acest scop sau prin parcuri;

• La şcoală
- discută cu profesorii sau cu părinţii şi solicită sprijinul
acestora ori de câte ori eşti ameninţat ori şicanat de colegi;
- atunci când eşti martor la o ceartă sau o încăierare,
alertează imediat personalul de securitate sau cadrele
didactice;
- în cazul în care în jurul şcolii se află persoane care lovesc,
ameninţă ori pretind bani sau alte bunuri elevilor, sesizează
imediat unul dintre profesori;
- dacă vreun coleg îţi propune să faci ceva cu care tu nu eşti
de acord, refuză categoric; acţionează conform propriilor tale
convingeri;
- nu reacţiona violent dacă intri într-o dispută cu alt elev; Fii
primul care renunţă! Un simplu conflict poate avea urmări
grave!
• Acasă
- când eşti singur acasă, nu lăsa persoane necunoscute să
intre în curte sau în casă, nu intra în discuţii cu aceştia,
indiferent de ce spun sau ce cer, nici măcar atunci când spun
că sunt trimise de părinţii tăi;
- dacă cineva încearcă să intre forţat în locuinţă, trebuie să
faci zgomote puternice, să strigi la vecini, să suni la părinţi;
- în lipsa părinţilor, nu-ţi invita prietenii în locuinţă;
- dacă sună telefonul şi nu recunoaşti persoana cu care
vorbeşti, nu da relaţii despre programul părinţilor şi nu le
spune că eşti singur;
- nu părăsi locuinţa fără acordul părinţilor .
Cu ocazia sedinţelor de instruire care vor avea loc în
perioada următoare, vă vom prezenta mai multe subiecte de
interes. Vă doresc să aveţi un an plin de realizări, să fiţi
sănătoşi şi să obţineţi rezultate foarte bune la şcoală.
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie
UŢA NICOLAE GABRIEL
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Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște
Vreți ca banii dumneavoastră să fie păstrați
în siguranță și cu o dobândă avantajoasă?
vă propunem

DEPOZITUL STAR PLUS

Avantaje:
 Dobândă avantajoasă de 3,50% pe an
 Depozitul se constituie pe trei luni cu dobândă FIXĂ
 Rapiditatea efectuării operațiunilor
 Consiliere și îndrumare de către salariații noștri
 Comision ZERO la ridicare în ziua scadenței

3,5%
PE AN

Sumele depuse sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar
până la echivalentul în lei a 100.000 de euro.
Pentru mai multe informații vă asteptăm la sediul nostru din Târgoviște,
Str. Calea Câmpulung, nr. 7, Tel. 0245.640.504;0245.612.834;
Program de lucru cu publicul: LUNI-JOI 08:00-16:30 și VINERI 08:00-16:00

Suntem o bancă cu capital integral românesc,
cu o istorie de peste 160 de ani

Sănătatea dumneavoastră contează!
La Spitalul Voineşti, functionează de aproape 1 an de zile, un
centru medical cu aparatură nouă, de ultimă generaţie, proiect
finanţat cu fonduri europene prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală. Aici se dau consultaţii de calitate, la cele mai mici
preţuri, pentru medicină internă, gastroenterologie, oftalmologie,
urologie, chirurgie, psihologie, neurologie, ORL, medicina muncii şi se fac
următoarele investigaţii medicale: ecografie 3D-4D, endoscopie digestivă superioară, colonoscopie şi
rectoscopie, electrocardiogramă, audiogramă, pulsoximetrie, probe ventilatorii pulmonare.
În fiecare miercuri, începând cu ora 08⁰⁰, puteţi face analize medicale gratuite sau contra cost, cu
bilet de trimitere de la medicul de familie.
Consultaţiile de medicină internă se dau marti - dr. Tanase Lavinia şi miercuri - dr. Chivu Roxana.
La oftalmologie veţi fi trataţi cu toată atenţia de dr. Tomescu Clara în ziua de vineri. Tot vineri oferă consultaţii
pentru urologie dr. Bacalâm Dorin, iar cabinetul de neurologie este deservit de dr. Necula Corneliu. La
chirurgie sunteţi consultaţi de dr. Jean Popescu, iar la Medicina Muncii de dr. Oprescu Adina.
Dacă aveţi nevoie de consultaţii psihologice, acestea sunt efectuate de
psiholog Mihnea Ana. La gastro-enterologie, vă puteţi consulta miercuri,
la dr. Chivu Roxana.
Pentru lămuriri şi programări puteţi telefona la
0752.090.942 sau 0245.679.107. Nouă ne pasă de sănătatea
dumneavoastră! Suntem convinşi că şi dumneavoastră vă pasă!
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BUN VENIT
NOULUI AN ȘCOLAR!
Anul școlar 2015-2016 a debutat pentru comuna noastră sub noi
auspicii. Începând cu 01.09.2015, Școala Gimnazială Voinești și-a pierdut
personalitatea juridică și a devenit structură a Liceului Tehnologic Voinești,
căruia îi sunt arondate 11 unităţi de învăământ: trei școli gimnaziale
(Școala Gimnazială Voinești, Școala Gimnazială Suduleni, Școala Gimnazială
Gemenea Brătulești), două școli primare (Școala Primară Gemenea Oncești
și Școala Primară Izvoarele) și șase grădinie cu program normal (Voinești,
Manga, Suduleni, Izvoarele, Gemenea Oncești și Gemenea Brătulești).
Mulumim autorităilor locale și foștilor manageri (prof. Pădure
Elena, prof. dr. Dinu Ion și prof. Constantinescu Ion) graie cărora multe
dintre unităile de învăământ din comună se ridică la nivelul standardelor
educaionale de calitate.

Gazeta de Voineºti

STARE CIVILĂ
21.08 - 21.09.2015
NĂSCUŢI
1. Bostan MarianLuka
2. Roman AntoniaŞtefania
3. Gheboianu
David-Marian

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII

Potrivit calendarului aprobat de Ministrul Educaiei, anul școlar
2015-2016 are 36 de săptămâni, structurate astfel:
 Semestrul I
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
Vacanţa claselor din învăămantul primar/ prescolar: 31 octombrie - 8
noiembrie 2015
Vacanţa de iarna: sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie
2016
Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 6 februarie 2016 - duminică,
14 februarie 2016
 Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primavera: sâmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016
Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016
Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016.
Noua echipă managerială a unităilor de învăământ din comuna
Voinești, director - prof. dr. Iurea Ionu și director adjunct - Comănescu
Gabriela, urează tuturor elevilor și cadrelor didactice un an şcolar mai bun,
mai rodnic, plin de realizări spirituale, cu sănătate şi putere de muncă.
Conducerea Liceului Tehnologic Voinești

1. Soare Mihai-Cătălin şi
Şchipor Ionela
2. Pană Marius-Costel şi Matei Elena
3. Bucura Constantin şi Arsene
Georgiana-Mihaela
4. Popescu Constantin-Mădălin şi
Mănescu Andreea-Diana
5. Oprea marin-Cătălin şi Laţea
Gabriela
6. Dincă Nicolae-Cătălin şi Zlătescu
Lidia-Elena
7. Gheorghe Marian-Daniel şi Roşu
Adina-Mihaela
8. Vasile Georgian şi Şaolea LauraMihaela
9. Sandu Constantin-Iulian şi Slămnoiu
Raluca-Simona
10. Prodan Cornel-Ştefan şi Dumitru
Ioana-Loredana

Le dorim „Casă de piatră“!

DECESE



1. Cotoronţu Nicolaie
2. Zărnescu Elena-Gabriela
3. Ivaşcu Eugenia

Dumnezeu să-i odihnească!
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DIN NOU LA ŞCOALĂ
SAU... LA ŞCOALĂ DIN NOU?
După o vară cu zile toride, iată că a venit şi toamna.
Deşi acum, când scriu aceste rânduri, temperatura de afară mă
duce cu gândul la mare şi plajă, zecile de tractoare care trec pe
stradă, în toate direcţiile, cu remorci pline de lăzi, scări şi
oameni, îmi confirmă data din calendar. Este septembrie şi a
început recoltatul fructelor. Încă de la început, urez tuturor
gospodarilor comunei noastre spor la treabă şi recoltă bogată.
Totodată, aruncând o privire pe stradă, observ zarvă
de copii, mai mari sau mai mici. Dacă ar fi să mă iau după
direcţiile în care merg şi după îmbrăcămintea unora, iarăşi mă
duc cu gândul la mare şi la plajă, dar, din nou, calendarul îmi
spune că este trecut de jumătatea lui septembrie, deci trebuie
să fii început şcoala… Da, aşa este, chiar a început şcoala, cu
bucurie, emoţii, speranţe, promisiuni.
Din presă, aflăm că încă mai sunt instituţii de
învăţământ în ţară unde anul şcolar a venit “pe neaşteptate”.
Se mai întâmplă… Noi suntem mândri că, şi de această data,
ne-am respectat promisiunea făcută elevilor şcolii din satul
Voineşti, finalizând în termen lucrările de modernizare a
clădirii, atât interior cât şi exterior. Prin finalizarea acestui
obiectiv considerăm că am încheiat reabilitarea tuturor
şcolilor voineştene.
Am spus mereu şi ne vom susţine ideea că
învâţământul este piatra de temelie a unei societăţi solide. Ne
vom ţine de cuvânt şi vom trata în continuare cu maximă
seriozitate orice solicitare, acţiune sau necesitate a unităţilor
şcolare din comuna noastră. Dar, pentru un învăţământ de
calitate doar contributia autorităţilor locale nu este suficientă.
Mai este nevoie de aportul cadrelor didactice şi, în primul
rând, al părinţilor şi al elevilor.
Ca fost elev al şcolilor voineştene (şcoală generală şi
liceu), am avut şi am un respect deosebit şi încredere deplină
în cadrele didactice din comuna Voineşti. Şi spun acest lucru
fiindcă o parte din profesorii, învăţătorii şi educatorii actuali
sunt cei care, acum nişte ani, pregăteau elevi, mulţi premianţi,
care câştigau concursuri şi olimpiade la nivel judeţean şi
naţional. O altă parte a cadrelor didactice de astăzi sunt cei
care pe atunci erau premianţi sau olimpici. Deci, nici aportul

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro
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cadrelor didactice nu poate fi comentat sau negat.
Mai rămâne în discuţie aportul părinţilor şi al elevilor.
Şi acesta este cel mai preţios, fiindcă ştim cu toţii că educaţia
începe de acasă, în primii şapte ani de existenţă. Şi “cei şapte
ani de acasă” sunt piatra cea mai solidă aşezată la temelia
educaţiei unui copil. Nu vreau să fiu înţeles greşit şi nu
generalizez, dar este o constatare personală din experienţa
celor şapte ani în administraţia locală: urmaşii celebrului
“Domn Goe” sunt din ce în ce mai mulţi… Nu am să dau
exemple, fiindcă spaţiul nu-mi permite şi chiar nu se cade, dar
consider că trebuie tras un semnal de alarmă în acest sens.
Constatăm acte de vandalism şi distrugere greu de
închipuit în zilele noastre: geamuri şi oglinzi sparte, pereţi
dărâmaţi, calorifere smulse din pereţi, staţii de autobuz
distruse şi multe, multe gunoaie aruncate la întâmplare.
Cuvintele şi expresiile din folclorul popular, cu strigături, chiar
în centrul comunei, întregesc atmosfera de “basm”.
Rezultatele obţinute la BAC sunt cireaşa de pe tort şi cred că
oglindesc exact preocupările tinerei generaţii…
Consider că nu trebuie să pasăm responsabilitatea de
la unii la alţii la infinit, ci să căutăm soluţii reale, chiar acolo
unde trebuie. Răspunsurile “mamiţelor” nu trebuie să mai fie
de genul: “Al meu este cel mai cuminte”; “Este de vină
profesorul”; “Nu am ce să-i fac, nu mă înţeleg cu el” sau “Eu îl
trimit la şcoală, nu ştiu ce face acolo”...
Fac apel la o colaborare strânsă între toţi factorii
enumeraţi pentru a se putea ajunge la un rezultat comun: un
învăţământ de calitate chiar aici, în comună, pentru asigurarea
unui viitor pe măsura reputaţiei de voineştean.
Cu speranţa că cele prezentate vor fi tratate ca atare
şi nu interpretate în fel şi chip, închei urând cadrelor didactice
multă sănătate, putere de muncă şi satisfacţii, iar tuturor
elevilor, un nou an şcolar plin de realizări şi mult, mult succes.
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar
Claudiu Popa

Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Relaţii cu publicul
0245.679.450 – Fax

Suntem aici pentru dumneavoastră!
Prin urmare, nu ezitaţi să ne contactaţi!

