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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

Ambiţii mari! Noi proiecte de investiţii
pentru dumneavoastră

Dragii mei,
Anul 2015 este deja istorie. A fost un an

foarte bun pentru noi, unitatea administrativ-
teritorială Voineşti, un an cu multe realizări, un an 
în care dumneavoastră aţi înţeles oportunitatea 
realizării multor proiecte în localitate, aţi venit în
sprijinul nostru, v-aţi achitat aproape în totalitate
taxele şi impozitele locale şi pentru toate acestea,
sincer, vă mulţumesc!

Împreună, am reuşit în anul 2015 să încheiem
şase proiecte pe fonduri europene, trei pe Programul
Operaţional Regional, trei pe Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, cu nicio corecţie financiară. Acest lucru este o mândrie pentru comuna noastră şi mulţumesc
Consiliului Local, echipei de implementare a proiectelor şi aparatului de specialitate al primarului. Nu voi 
enumera proiectele, dat fiind faptul că, în numerele anterioare ale “Gazetei de Voineşti”, am explicat cu lux 
de amănunte implementarea acestora.

Nu trebuie să uităm sprijinul acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru realizarea proiectului
intitulat „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Izvoarele şi Suduleni”, cât şi al Guvernului
României pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare în satul Voineşti. Le mulţumim!

Îmi doresc ca anul 2016 să ne aducă tuturor numai împliniri şi multă sănătate, să ne putem bucura
împreună de alte realizări la nivelul comunei noastre.

Ce ne propunem?

1. Finalizarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare
a satelor Izvoarele şi Suduleni.
2. Finalizarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare
a DS 1190, strada Iugulesti în satul Gemenea Brătulesti.
3. Finalizarea proiectului intitulat “Garduri la şcoli,
grădiniţe şi liceu”. Am finalizat lucrările de construcţie
garduri la Şcoala şi Grădiniţa Voineşti, la Liceul
Tehnologic Voineşti, la Şcoala şi Grădiniţa Onceşti,
urmând anul acesta Şcoala şi Grădiniţa Gemenea-
Brătuleşti, Şcoala şi Grădiniţa Suduleni, Şcoala
şi Grădiniţa Izvoarele şi Grădiniţa Manga. Am iniţiat
împreună cu echipa de consilieri locali acest proiect
pentru siguranţa copiilor noştri.

4. În acest an, vom extinde reţeaua de canalizare în satul
Voineşti, pe Strada Bisericii şi pe Strada Bazinului de apă.
Felicitări şi respect tuturor celor care deja s-au branşat la
sistemul centralizat de canalizare. Denotă un nivel de
civilizaţie ridicat.
5. Vom extinde reţeaua de alimentare cu gaze naturale în
satul Voinesti, centrul civic - blocurile 1 şi 2, Subgrupa de
Pompieri, Strada Gogeşti, parţial Strada Moruju, Strada
Bisericii şi Strada Bazinului de apă. Dorim realizarea
acestor extinderi datorită faptului că, spre finalul acestui
an, vom depune la A.F.I.R. (fonduri europene Măsura
7.2) proiectul intitulat „Modernizare prin asfaltare
drumuri de interes local în satul Voineşti pe o lungime
de 6 kilometri.

Continuare în pagina 2
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6. Pentru fluidizarea şi descongestionarea traficului rutier
în centrul civic al comunei Voineşti, dorim realizarea unei
parcări, în centrul comunei, pe o suprafaţă de 900 mp. Am
spus „Dorim realizarea”, întrucât depindem de un proces
aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, în fază terminală.
Vom reveni, cu amănunte despre acest proces în momentul
în care se va publica sentinţa definitivă şi irevocabilă.
7. Atât de aşteptatul pod peste pârâul Valea Mare, în
Gemenea-Brătuleşti, la intersecţia străzilor Valea Mare şi
Ţânculeşti, va fi realizat în primul semestru al acestui an.
8. Dacă în luna noiembrie 2015 am reuşit extinderea
sistemului de alimentare cu apă potabilă şi pe Strada
Cornăţel din satul Manga, în perioada următoare, prin
G.A.L Valea Ialomiţei, vom realiza proiectul intitulat
“Modernizare prin asfaltare Strada Cornăţel din satul
Manga, comuna Voineşti’’.
9. Pe P.O.R (fonduri europene) suntem pregătiţi pentru a
depune proiectul “Modernizare, reabilitare, extindere şi
construirea unei săli de sport la Şcoala generală Gemenea-
Brătuleşti cu clasele V-VIII”.
10. În sediul fostei grădiniţe din satul Voineşti, vom amena-
ja spaţiile pentru înfiinţarea unei biblioteci comunale
moderne şi a unui serviciu de asistenţă socială conform
cerinţelor europene.

11. Am depus, la Ministerul Dezvoltării Regionale, proiectul
privind asfaltarea străzilor Valea Teodoreştilor, Valea Mare
şi Ţânculeşti, cu finanţare conform Ordonanţei 28- 2013.
Aşteptăm, în funcţie de fondurile alocate, să semnăm
contractul de finanţare.

Iubiţi voineşteni, acestea sunt obiectivele propuse
pentru anul 2016. Cu sprijinul dumneavoastră, sunt sigur că
le vom putea realiza în întregime. 

Avem un an electoral cu două tipuri de alegeri:
locale şi parlamentare. Dumneavoastră îi veţi alege în iunie
pe cei care vor conduce comuna Voineşti în următorii patru
ani. Alegeţi şi atunci, alegeţi şi în noiembrie, pe cei care îi
consideraţi mai buni! 

Aşa cum v-am obişnuit, ne vom ţine de cuvânt.
Sunt sigur că, datorită relaţiei ireproşabile dintre noi
(Consiliu local, Primărie) şi dumneavoastră, toate obiec-
tivele propuse vor putea fi realizate. 

AŞA SĂ NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu

Triada de succes în învăţământ
La început de an 2016, ne dorim to�i ca învă�ămân-

tul voineștean să înregistreze rezultate mai bune, astfel
încât profesorii, părin�ii și elevii să aibă suficiente motive de
mândrie la sfârșitul anului școlar.

Cadrele didactice au pe umeri responsabilitatea de
a lumina mintea și sufletele tinerilor afla�i pe băncile școlii
și de a-i îndruma spre ceea ce se potrivește personalită�ii
fiecăruia dintre ei. Părin�ii trebuie să le fie alături copiilor și
să-i sprijine nu doar material, ci și cu dăruire, stăruin�ă și
dragoste, acordându-le cât mai mult din timpul lor. Elevii,
factorul cel mai important în educa�ie, trebuie să �ină

seama de realizarea profesională și de formarea pentru
via�ă. Triada aceasta elev - profesor - părinte stă la baza suc-
cesului actului educa�ional. 

De aceea, ne dorim să colaborăm cât mai bine și
urăm tuturor partenerilor noștri succes în proiectele pe
care le au sau le prefigurează anul acesta și împlinire
personală și profesională.

Conducerea Liceului Tehnologic Voinești
Director, Iurea Ionu�

Director adjunct, Comănescu Gabriela

SC BABAY SRL, cu sediul în comuna Voineşti, oferă spre închiriere spaţii comerciale la
parterul blocului nr. 1, cel de lângă sediul Primăriei Voineşti (alăturat sediului CEC). 

Suprafeţele sunt cuprinse între 20 şi 50 mp şi se pretează pentru diverse activităţi comerciale.
Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la telefon 0722.267.963 - Pantea Traian.
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Familia creștină și rolul ei pentru păstrarea
demnită�ii umane și a sfin�eniei vie�ii

Familia este o institu�ie divină întemeiată de
Dumnezeu încă de la crea�ia omului. Având în vedere insti-
tuirea ei de către Dumnezeu, familia are un caracter sacru,
subliniat de faptul că ea are drept prototip însăși familia
divină, Sfânta Treime, care se fundamentează pe iubirea
desăvârșită, comuniunea, unitatea și egalitatea Persoanelor
Acesteia. Se eviden�iază prin aceasta faptul că familia este
cea mai de seamă institu�ie așezată în slujba vie�ii, toate
celelalte institu�ii care au rol în sus�inerea și promovarea
vie�ii omului fiindu-i subordonate în ceea ce privește rolul și
menirea lor.

Familia este un adevărat leagăn al vie�ii, locul unde
se plămădește, se naște și se dezvoltă via�a omului. La ori-
ginea vie�ii se află familia ca și nucleu al societă�ii, iar la
temelia familiei stă căsătoria. Familia este numită “celula”
de bază a societă�ii și trebuie văzută din punct de vedere
biologic și moral. Sub aspect biologic, familia trebuie consi-
derată ca “prima celulă” a societă�ii, întrucât un neam în
care căsătoria și familia suportă grave atingeri la identitatea
lor, mai devreme sau mai târziu acel neam este supus
dispari�iei. Cât privește aspectul moral, familia este
considerată în mod justificat o “celulă” a societă�ii întrucât
în familie se pun bazele educa�iei, cultivarea caracterului
uman, direc�ionându-l către o bună cunoaștere a tuturor
virtu�ilor creștinești.

Mântuitorul Isus Hristos restaurează caracterul
religios al căsătoriei prin harul Duhului Sfânt purifică,
înnobilează iubirea conjugală. El își începe lucrarea Sa
mântuitoare în lume Sfin�ind căsătoria cu prezen�a Sa la
nunta din Cana Galileii, dând perechii care se căsătorea să
bea din vinul iubirii entuziaste turnate de El prin Harul Său
vrând să arate prin aceasta că începe înăl�area vie�ii
omenești în ordinea harului de la întărirea și înăl�area
căsătoriei. Prin aceasta, Mântuitorul Hristos subliniază rolul
deosebit de important pe care îl are familia în via�a
și devenirea omului.

Este imperios necesar să scoatem în evidenţă și să
sfătuim duhovnicește pe tinerii care vor să se căsătorească,
să se cerceteze mai bine, să se descopere unul în celălalt,
luând în considera�ie lumea în care ne mișcăm astăzi, să se
studieze mai bine unul pe celălalt, să fie compatibili din
punct de vedere al caracterului, temperamentului și
mediului din care provin pentru a evita situa�iile delicate,
care pot afecta grav emo�ional, afectiv sau sentimental.
Recomandăm cu căldură tinerilor să fie mai pruden�i, cu
luare aminte, în fata unor hotărâri cruciale, de mariaj,
pentru că în urma alegerii făcute se pot ridica pe o scară
valorică existen�ială sau din păcate se poate influenţa

negativ întreaga viată, afectând imaginea sau personali-
tatea, plasându-i sub nivelul unui trai decent.

Dumnezeu rânduiește familia așezând la temelia ei
dragostea, tocmai pentru ca omul să fie ferit de egoism,
pentru a-l face capabil de dăruire către semenul său, pe
care să-l ajute sau să fie la nevoie ajutat. Împărtășindu-le
sentimentele lor curate unii faţă de al�ii, oamenii sunt feri�i
de mândrie, răutate sau narcisism bolnăvicios. Comuniunea
prin iubire reprezintă cheia cu care se descuie lacătul
prieteniei, a sincerită�ii și a încrederii în semenii noștri.
Dăruind cu pasiune, devenim mai buni, mai iertători, mai
milostivi, mai concilian�i între noi, ceea ce poate duce la
progresul spiritual și moral al societă�ii.

Familia în general și cea creștină în special are un
pronun�at rol educativ și de formare a persoanei umane.
Având în vedere faptul că principiul de viată al familiei este
comuniunea de viată și iubire, ea oferă spa�iul și for�a
necesară pentru educarea și formarea personalită�ii sub
toate aspectele ei. Factorii care influen�ează o personalitate
puternică sunt: ereditatea, mediul și intelectul uman,
acestea fiind legate intrinsec de existen�a familiei
generatoare de valori autentice, educa�ie aleasă și prezen�a
de spirit.

În consecin�ă este necesar să arătam că un rol
deosebit sub aspectul educativ și formativ revine părin�ilor,
care trebuie să ofere cadrul necesar și optim unei autentice
educa�ii, mai ales în lumea confuză, plină de nonvalori în
care trăim astăzi. Părin�ii au datoria morală să-și educe
copiii în spiritul valorilor și învă�ăturii Evangheliei, să-i
desprindă cu arta rugăciunii, adică a cunoașterii lui
Dumnezeu, a culturii muncii cinstite și să-i ferească de alte
învă�ături eronate, străine spiritului românesc, deosebit de
primejdioase, care atentează în mod profund la demnitatea
umană, la creşterea calită�ii vie�ii pe pământ, despre care
s-a vorbit în ultima vreme.

Familia creștină are așadar misiunea de a deveni în
primul rând o comunitate profundă de viată și iubire, de
gândire pozitivă și logică, care își va găsi împlinire definitivă
în Împără�ia lui Dumnezeu. Făcând așa, familia creștină va
împlini concret o misiune fundamentală, aceea de a
răspunde afirmativ la continua chemare a lui Hristos, la
iubirea lui nemărginită fa�ă de întregul neam omenesc.
Amin.

Paroh
Preot Vrăbiescu Constantin

Parohia Gemenea Brătuleşti



Gazeta de Voineºti Nr. 82 � ianuarie  2016

pagina 4

Activitatea Postului de Poliţie Voineşti
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are la bază atribuţiile conferite prin legea de
organizare şi funcţionare a Poliţiei Române:
apărarea vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii
persoanelor , proprietatea publică şi private, 
celelalte drepturi şi interese legitime ale 
cetăţenilor şi comunităţii.

Începând cu luna august 2014, funcţia de şef de post
este deţinută de agentul şef de poliţie Burtea Claudiu, iar
ajutor şef de post îi sunt: agentul sef principal de poliţie Cristea
Cristian, agentul principal de poliţie Militaru Vlăduţ şi agent
principal de poliţie Parsan Gabriela. 

Sediul Postului de Poliţie Voineşti se află în aceeaşi
clădire cu sediul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală  Voineşti  şi, de
regulă,în intervalul orar 08:00 – 16:00, se află un poliţist care
stă la dispoziţia cetăţenilor pentru consiliere, pentru preluarea
sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi pentru soluţionarea
problemelor cu care aceştia se confruntă. 

În afara acestui interval orar, pentru soluţionarea
unor sesizări urgente, ce nu suferă amânare, cetăţenii pot
apela telefonul de serviciu cu nr. 0754.201.864, aflat la şeful de
post sau Sistemul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112,
intervenţia efectuându-se  conform planificării întocmite la
nivelul Secţiei 5 Poliţie Rurală Voineşti .

În perioada analizată, lucrătorii  Postului de Poliţie
Voineşti au organizat şi executat activităţi pe diferite linii de
muncă, după cum urmează:

1.PE LINIE DE CERCETARE PENALĂ

La începutul lunii ianuarie 2015, în evidenţele
Postului de Poliţie   Voineşti   au rămas iîn lucru 37 de dosare
penale cu autori cunoscuţi. În cursul perioadei ianuarie -
decembrie 2015, au fost înregistrate 182  de dosare penale, cu
21  mai mult ca în anul 2014, din care 151 cu autori cunoscuţi
şi 31 cu autori necunoscuţi.

Aceste dosare penale înregistrate au vizat infracţiuni
contra patrimonului public (furturi; violare de domiciliu;
tulburare de posesie; distrugeri), infracţiuni contra vieţii şi
integrităţii persoanei (loviri sau alte violenţe; ameninţare),
infracţiuni la regimul silvic (tăieri ilegale şi furt de material
lemnos) şi infracţiuni la regimul circulaţiei (conducere fără
permis, conducerea de auto neînmatriculat sau neînregistrat).
În lucru au rămas 2 dosare penale cu autori necunoscuţi,
înregistrate în anul 2015.

În dosarele penale rămase în lucru, sub suprave-
gherea procurorului, se desfăşoară activităţi de cercetare,
urmând ca, la definitivare, să se propună soluţie legală prin
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

În această perioadă au fost înregistrate 31 de fapte cu
autor necunoscut, din care: două furturi de animale, un furt
de combustibil din auto, două fapte de lovire, patru fapte de
furt de puieţi de pomi fructiferi de pe câmp, trei furturi de

produse agricole de pe câmp, două furturi din societăţi
comerciale, 10 furturi din locuinţă, o faptă de furt bani
dintr-un aparat de cafea; două distrugeri, o faptă de înşelăci-
une, un furt din casa de vacanţă şi o faptă de furt material
lemnos. 

Pozitiv este faptul că au fost soluţionate 29 de dosare
penale cu autor necunoscut, din care  în 13 cazuri autorii au
fost  identificaţi, iar în 16 s-au dat soluţii conform prevederilor
Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, ca urmare a
neconfirmării sau a unui prejudiciu redus .

Negativ este faptul că, în perioada analizată, a fost
înregistrată o faptă de mare violenţă, respectiv o tâlhărie
comisă în noatea de 14/15.05.2015 pe teritoriul satului Manga,
dar şi mai multe fapte de furt din locuinţe şi anexe
gospodăreşti de pe teritoriul satului Onceşti. Toate acestea au
fost soluţionate prin identificarea autorilor, arestarea şi
trimiterea în judecată. Toate faptele de furt s-au comis pe
fondul neasigurării corespunzătoare cu pază a obiectivelor sau
a locuinţelor. 

2. PE LINIE DE PREVENIRE A FAPTELOR CONTRAVENŢIONALE 

În perioada analizată, lucrătorii postului de politie au
constatat şi aplicat 240 de sancţiuni, la diferite acte normative,
conform competenţei, şi anume:
- OUG 195/2002, regimul circulaţiei = 125;
- Legea 61/1991, ordine publică = 55;
- Legea 12/1990, economic = 36;
- Legea  171/2010, silvicultură = 11;
- Legea 333/2003, pază = 1;
- Legea 145/2014, piaţa produselor agroalimentare = 3;
- OUG 97/2005, evidenţa populaţiei = 5
- OUG 34/2008, apelare abuzivă SNUAU 112= 4

În majoritate, sancţiunile  la Legea 61/1991 au fost
aplicate persoanelor care au tulburat ordinea şi liniştea publică
sau au provocat scandal în locuri sau localuri publice, pe
fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice.

3. PE LINIE DE PREVENIRE

Au fost executate 162 de patrulari pe timp de noapte
şi 72 patrulari pe timp de zi. Au fost organizate şi executate 34
de acţiuni, au fost executate  22 de controale directe, 18
şedinţe în şcoli şi grădiniţe; au fost executate 11 mandate de
aducere a unor persoane în faţa instanţelor de judecată, cât şi
34 de verificări la deţinătorii legali de armament. Patrularea
s-a organizat la nivelul Secţiei 5 Poliţie Voineşti, pe zone de
responsabilitate, în cooperare cu lucrători de jandarmi din
cadrul Grupei de Jandarmi Voineşti. Tot  în cadrul acestor
activităţi au fost aplanate 22 de stări conflictuale, fiind
avertizate 44 persoane şi au fost instruite şi consiliate 21 de
victime potenţiale.

Continuare în pagina 5
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4. PE LINIE DE POLIŢIE RUTIERĂ

Comuna Voineşti este tranzitată de drumul naţional
DN 72 A, două drumuri judeţene, DJ 712 A şi DJ702 B, cât şi de
drumurile comunale.  În cadrul programelor naţionale de  pre-
venire a acidentelor rutiere şi în baza planurilor de acţiune
proprii sau întocmite la nivelul Secţiei 5 Poliţie Rurală Voineşti,
au fost executate zilnic activităţi pe linie de poliţie rutieră
pentru prevenirea producerii de evenimente rutiere care duc
la victimizarea persoanelor implicate cât şi la crearea de
pagube materiale. 

Tot în acest sens, la începutul şi la sfârşitul cursurilor
de învăţământ cât şi pe parcursul anului şcolar, au fost execu-
tate şedinţe în unităţile de învăţământ de pe teritoriul
comunei, pentru prevenirea victimizării elevilor, ca urmare a
implicării în evenimente rutiere. S-a asigurat prezenţa unui
poliţist din cadrul Postului de Poliţie Voineşti în zona
adiacentă Şcolii Gimnaziale Voineşti, la începerea şi
terminarea programului şcolar.

Negativ este că, în perioada analizată, deşi s-a acţio-
nat în permanenţă, au fost înregistrate mai multe   evenimente
rutiere din care a rezultat rănirea de persoane, precum şi
pagube materiale, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de
drum sau a neechipării corespunzătoare pe timpul nopţii a
vehiculelor  folosite la muncile agricole. 

Au fost constatate în flagrant cinci infracţiuni la
regimul rutier, reţinute şase permise de conducere şi 12
certificate de înmatriculare. 

5. ACTIVITATEA PRIVIND PETIŢIILE

Activităţile pe această linie s-au desfăşurat avându-se
în vedere prevederile OG 27/2002 R., privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor şi O. MAI 190/2004,
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire,
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de
primire a cetăţenilor în audienţă în structurile MAI.

În anul 2015, au fost înregistrate şi verificate 61 de petiţii,
toate soluţionate în termenul stabilit.

6. CONCLUZII

Foarte mulţi agenţi economici de pe teritoriul
comunei, cu ocazia controalelor executate, s-a constatat că nu
au asigurate unităţile cu sisteme de alarmare şi nici personal
de pază angajat, care să reducă posibilitatea producerii de
furturi din unităţtile lor. Totodată, cea mai mare parte a
deţinătorilor de terenuri, ce au categoria de folosinţă pădure,
nu au dat în pază, aşa cum prevede legislaţia în vigoare,
parcelele de pădure ocoalelor silvice, fapt ce conduce la o
slabă gestionare a tăierilor în acestea şi implicit la creşterea
tăierilor frauduloase şi sustragerilor de material lemnos.

De asemenea, proprietarii de terenuri agricole
trebuie motivaţi să-şi asigure paza acestora, întrucât au fost
sesizate mai multe fapte de furt de puieţi de pomi fructiferi,
precum şi produse agricole de pe câmp.

Este necesar să executăm în continuare activităţi
specifice de instruire antiinfracţională a populaţiei, pentru
prevenirea de furturi sau alte infracţiuni de natură judiciară.
Considerăm că se impune ca  lucrătorii din cadrul Postului de
Poliţie Comunal Voineşti să aibă o bună colaborare  cu
organele publice locale, pentru ca împreună să acţionăm în
soluţionarea cu prioritate a problemelor cetăţenilor, să-i
determinăm să înţeleagă că toţi suntem în slujba şi în interesul
lor.

Solicităm sprijin consilierilor locali în vederea infor-
mării corecte a populaţiei cu privire la aspectele semnalate
mai sus, cu privire la instruirea antivictimală a cetăţenilor,
precum şi a colaborării cu instituţia noastră. Poliţiştii din
cadrul Postului de Poliţie Voineşti sunt la dispoziţia cetăţeanu-
lui în limitele conferite de lege.

Cu deosebită stimă, 
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI

Scms. de poliţie Uţă Nicolae Gabriel 

Nou medic veterinar în comuna Voineşti
Începând de luni, 25 ianuarie 2016, dr. Matei

Mihail-Gabriel a devenit medicul concesionar al 
acţiunilor sanitar-veterinare din comuna Voineşti, care
ne informează că, în luna februarie 2016, va desfăşura
acţiunea de microcipare şi vaccinare antirabică a
câinilor, care este obligatorie la toţi câinii cu stăpân. 

“Rabia este una din bolile majore care se
transmite la om şi de aceea vaccinarea este obligato-
rie. Următoarea acţiune sanitar-veterinară este cea de

recoltare probe de sânge şi vaccinare anticarbunoasă
la cai. Am rugămintea ca toţi cetăţenii care deţin cai
să mă informeze, deoarece aceste manopere se 
execută gratuit şi sunt, de asemenea, obligatorii.

Numărul de telefon prin care putem comunica
este 0727.744.791. Sper să avem o colaborare 
frumoasă şi să apelaţi cu încredere la personalul 
sanitar-veterinar calificat”, precizează dr. Matei
Mihail-Gabriel.
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Eliberarea actelor de identitate
Actele de identitate se eliberează de către SPCLEP în

baza unei cereri ce se depune personal, însoţită de
următoarele documente:
- Dovada adresei de domiciliu;
- Acte stare civilă (certificat de naștere și după caz certificat
de căsătorie, certificat de deces so� /so�ie, hotărâre de divor�);
- Chitan�ă contravaloare  carte de identitate (CI), în valoare
de 7 lei; 
- Chitan�ă contravaloare taxa extrajudiciară de timbru în
valoare de 5 lei;

Solicitan�ii trebuie să predea cartea de identitate
veche, precum și cartea de alegător, iar, în cazul în care nu le
mai pot prezenta, men�ionează acest fapt pe cerere.

Pentru eliberarea primului act de identitate la vârsta
de 14 ani, minorul trebuie înso�it de unul dintre părin�i sau,
după caz, de reprezentantul legal. Depunerea cererii și a
documentelor necesare  pentru eliberarea primului act de
identitate nu se poate realiza pe bază de procură specială.

Pentru persoanele aflate în străinătate se eliberează
CI (Carte de Identitate) pe bază de procură specială ob�inută
de la  Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare ale
României din statul respectiv. 

În cazul în care solicitantul nu are  actul de identitate
valabil sau îl are pierdut  și nu mai de�ine nici actele de stare
civilă, se eliberează, pe baza cererii înso�ită de dovada adresei
de domiciliu și trei fotografii mărimea 3/4 având la bază
o bandă albă de 7 mm,  o carte de identitate provizorie (CIP).

Pentru înscrierea men�iunii de stabilire a reședin�ei în
actul de identitate, persoana interesată completează cererea
înso�ită de actul de identitate, documentul cu care face
dovada adresei de domiciliu și dovada achitării taxei extrajudi-
ciare de timbru.

Conform OUG 97/2005, constituie contraven�ii și se
sanc�ionează următoarele fapte:
- Nerespectarea termenului prevăzut de lege pentru
eliberarea primului act de identitate (cel mult 15 zile  de la
împlinirea vârstei de 14 ani);
- Expirarea termenului de valabilitate al căr�ii de identitate;
- Pierderea sau deteriorarea căr�ii de identitate.

Programul de lucru al SPCLEP Voinești: 08:00 – 16:00,
în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri.

Şef SPCLEP Voinești
Blidărescu Daniela

CS Koryo Karate Voineşti, 
bilanţ peste aşteptări în 2015!

Activitatea competiţională a
fost extrem de bogată în anul 2015
pentru membrii Clubului Sportiv Koryo
Dragomiresti! Lotul reprezentativ,
format din 35 de sportivi de la toate cele
4 secţii, a adunat peste 300 de medalii
în cele 19 competiţii la care a participat,
atât la nivel local şi judeţean, cât şi
la nivel naţional şi internaţional.

Secţia Voineşti a CS Koryo a dat
lotului reprezentativ al clubului şapte
sportivi, care au luptat cu abnegaţie
şi dăruire, adunând în visterie peste 50
de medalii şi răsplătind astfel munca
depusă în anul 2015.                     

De remarcat că unul dintre
sportivii legitimaţi la această secţie de
karate a făcut parte din lotul României la
Campionatul European de Karate Shito
Ryu, desfăşurat în oraşul Nove Zamky
din Slovacia, reuşind obţinerea locului II
şi Titlul de Vicecampioană Europeană

la proba Kata echipe feminin. Aducem
astfel mulţumiri sportivei Isabella
Costanzo, pentru acest rezultat
remarcabil, dar şi elevului Oprescu
Bogdan, multiplu Campion Naţional,
precum şi celorlalţi sportivi voineşteni:
Nedelcu Alexandru, Cristea Valentin,
Tincescu Denis, Cocoş Alexandru
şi Dincă Fabian.

În data de 14 decembrie 2015,
în cadrul “Galei premierii celor mai buni
sportivi ai CS Koryo”, sportivii de la
secţia Voineşti au ocupat următoarele
locuri:

• OPRESCU BOGDAN – LOCUL I 
• ISABELLA COSTANZO – LOCULII
• NEDELCU ALEXANDRU – LOCUL III

“Aduc mulţumiri tuturor celor implicaţi
în obţinerea acestor rezultate remarca-
bile – ne spune domnul Marinoiu
Viorel, preşedintele şi antrenorul
CS Koryo,cu speranţa unor rezultate
asemănătoare în anul 2016. Dacă vom
beneficia în continuare de sprijinul 
administraţiei publice locale,
reprezentată prin domnii Gabriel
Sandu - primar şi Popa Claudiu -
viceprimar, activitatea secţei de karate
va fi sigur un succes”. 

Isabella Constanzo
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Ursu Giulia-
Andreea 
2. Ivaşcu Ştefania 
3. Dumitrescu
Antonia-Ioana 

Le dorim viaţă lungă
şi fericită!

1. Stanciu Dragoş-
Florin şi Andreescu 
Ana-Maria
2. Rădulescu Nicolae 
şi Radu Paula-Vasilica 
3. Nedelcu Eugen şi Sacagiu Bianca-
Anamaria 

Le dorim „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
11.12.2015 - 21.01.2016

1. Gheorghe 
Constantin-Victor 
2. Vasile Alexandru 
3. Niţescu Maria 
4. Piroteală Vergil 
5. Boiangiu Ioana 
6. Toader Niculae 
7. Stanciu Dumitru 
8. Boiangiu Gheorghe 
9. Dumitrescu Ion 
10. Chişavu Stana 
11. Ciomag Maria 
12. Popescu Maria 

Dumnezeu să-i odihnească!

DECESE

�

Pe nesim�ite, făr să vrei
Ziua s-a preschimbat în DAY

Și NIGHT a devenit cea noapte
Că-așa e COOL și-alt nu se poate.

Și parcă nici n-aș vrea să spun
Luna s-a transformat în MOON
Cel “Te Iubesc !” s-a demodat

I LOVE YOU, locul i-a luat.

Și mama MOTHER , e apoi
Tineri-s BOYS (sau doar boi)
Sfârșitul s-a făcut THE END

Și termini lucrul în WEEK-END.

Și, iată, un DAY de-mprumut
Zice că noi n-am fi știut

Cum să iubim mândrele fete
Ce le iubeam de Dragobete.

Fete cu fe�e-mbujorate
Care sub iile-nflorate

Hulubi nestăpâni�i aveau
Ce orice sim� înnebuneau.

Și î�i zâmbeau cu ochi sfii�i
Prin pleoape grele-abia miji�i
Cu gene lungi și mătăsoase
Ca alt nimica de frumoase.

E drept, că nu erau în top
N-aveau tabletă sau LAPTOP

Nu își doreau să fie-n ton
Cu cel mai nou creat IPHONE

Dar erau Zânelor surori
Cu cei bujori în obrăjori

Și cu-a lor buze tremurânde
Doar de dulci sărutări flămânde.

Erau surate cu uimirea
De ochi topi�i când fericirea

De-odată asupra lor se-abate
Cu trăiri noi, nemaiaflate.

Și vin și-�i spun acum, străine
Ia-�i DAY-ul înapoi, cu tine

Și lasă-mi-l pe “Dragobete”
Cu-nveșmântatele-n ii, fete!

Pe 24 februarie, sărbătorim pe neastâmpăratul pe�itor și naș al animalelor, fiul
babei Dochia și nepot al lui Decebal, DRAGOBETE . Dar, cum noi suntem
maeștri în importuri culturale, sărbătorim cu fast Valentine’s Day și cam uităm
de DRAGOBETE. Așa că am să încercsă îi fac o repara�ie morală...

DOR DE DRAGOBETE

� Zaharia Sacagiu_Voinești

Ai grijă de sănătatea ta!
La Spitalul Voineşti funcţionează, de aproape 1 an, 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 medicina internă, gastro-enterologie, oftalmologie,
urologie, chirurgie, psihologie, neurologie, o.r.l., 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 08:00, 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 vinery, 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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“AUTORITATEA”…  AUTORITĂŢILOR
Dragi voineşteni, iată-ne ajunşi în anul 2016.

Încă din primele rânduri, vă urez tuturor un an cât mai
bun şi plin de realizări, multă sănătate, iar toate planurile
şi visurile să vă fie împlinite. Totodată, fiind la început de
an, vă mulţumesc pentru lucrurile bune realizate
împreună în anul 2015, pentru faptul că aţi înţeles că,
prin respect, colaborare şi transparenţă, pot fi făcute
lucruri bune şi durabile în această comună, care vor fi
transmise şi generaţiilor următoare.

După cum bine aţi fost informaţi în fiecare
număr al “Gazetei de Voineşti”, dezvoltarea comunei va
continua, proiectele de viitor existând în diverse faze,
unele în derulare, altele scrise, în aşteptarea finanţării,
altele în faze incipiente…

Vom continua cu extinderile reţelelor de energie
electrică, apă potabilă, canalizare şi gaze naturale, cu
asfaltări de drumuri comunale şi săteşti, cu refaceri de
şanţuri şi podeţe, dar şi cu realizarea sau reabilitarea
altor obiective.

Aşadar, începem un nou an, pe care ni-l dorim
mai bun decât cel care a trecut. Avem alte speranţe şi
alte aşteptări. Dar, deocamdată, să ne bucurăm de
prezent. Avem zapadă, gheaţă, ger… Ce mai, iarnă în
toată regula! Şi cum “iarna nu-i ca vara”,  trebuie să o
tratăm ca atare.

Vedem de foarte multe ori în presă şi la televizor
că autorităţile din diverse localităţi au fost luate prin
surprindere… Şi acest lucru atrage ura şi comentariile
tuturor… Făcând însă o analiză pertinentă, constatăm că,
de fapt, lucrurile nu stau întotdeauna chiar aşa…
Intervenţiile în situaţii extreme sau de urgenţă depind
în egală măsură şi de comportamentul şi acţiunile
cetăţenilor. Am să argumentez această afirmaţie şi o pot
demonstra oricând în teren.

În sezonul cald (primavară, vară, toamnă), în
cazul unor ploi abundente, şanţurile de captare a apei
pluviale devin insuficiente pentru debitele rezultate, iar
apa intră în curţi sau pe proprietăţi… Căutând cauzele,
constatăm că şanturile sunt obturate prin “bunăvoinţa”
unora dintre noi. Găsim podeţe construite de câţiva ani,
dar al căror cofraj nu a fost dezafectat, grămezi de
material (nisip, balast, lemne) depozitate în şanţuri,
capete de pod căzute în albie, conducte de alimentare
a gospodăriei (gaze, apă, canalizare) neîngropate
corespunzător pe sub fundul şanţului etc. 

În sezonul rece, la organizarea deszăpezirii se
stabileşte un grafic de lucru cât mai eficient, care să
permită deszăpezirea întregii comune în doar câteva
ore… Slavă Domnului, acum există logistică! Dar, odată
plecaţi cu utilajele pe teren, constatăm că drumurile, pe

porţiuni, sunt blocate de grămezi de material (lemne,
nisip, balast, materiale de construcţie) sau de maşini şi
utilaje lăsate la întâmplare în faţa curţilor.  La întâlnirea
acestor obstacole se pierde timp, se consumă
combustibil în plus şi intervenţia întârzie… Durata
acţiunii se măreşte cu mai multe ore, timp în care
telefoanele zbârnâie şi ne auzim tot felul de reproşuri
sau ameninţări.  Nu mai spun că, la întoarcerea utilajului
de deszăpezire pe acelaşi traseu, se constată că
“gospodarii” care şi-au curăţit intrarea în curţi au
aruncat zăpada înapoi în drum… (Vă pare cumva
cunoscut?). A, era să uit… Mai nou, la modă şi de mare
efect sunt drift-urile pe drumurile şi prin şanţurile
nou-construite, cu ATV-ul, tractorul sau maşina…

Un alt aspect întâlnit este cel al intervenţiilor
autospecialelor (pompieri, ambulanţă, salubrizare) pe
străzile comunei. Lăsând la o parte faptul că străzile nu
s-au îngustat singure, ci prin expansiunea, în timp, a
gospodăriilor către domeniul public, aceste autoutilitare
devin uneori ineficiente, din cauza pomilor sau copacilor
ale căror ramuri trec peste gard, provocându-le prejudicii
(ruperea oglinzilor, spargerea geamurilor, zgârieturi etc).
Luând în considerare faptul că aceste pagube trebuie
suportate de şoferi, iar aceştia nu sunt dispuşi…
misiunea lor se cam încheie înainte de a începe…   Iarăşi,
sună telefoanele “autorităţilor”, iar înjurături, iar
ameninţări…

Nu generalizez şi nu acuz… Este doar un punct
de vedere care se bazează pe experienţa anilor de
administraţie. Ştiu că unii ne veţi acuza în continuare că
nu dăm amenzi, că nu luăm măsuri de constrângere... Nu
acestea sunt însă soluţiile eficiente. Acestea duc la
contestaţii, la procese în instanţă, timp pierdut şi gustul
amar al lucrurilor bune, făcute cu sabia deasupra
capului, fapt care, la noi, la voineşteni, nu s-ar cădea…

Aş dori ca fiecare dintre noi să ne raportăm cu
sinceritate şi pragmatism la situaţiile prezentate mai sus
şi să răspundem la întrebarea: autorităţile sunt luate prin
surprindere sau mai sunt şi alţii “nepregătiţi”?

În încheiere, îmi cer scuze faţă de cei care sunt
“pregătiţi” să pună umărul la bunul mers al activităţilor
din comună şi, în acelaşi timp, vă îndemn pe toţi la
spijinirea “autorităţilor”, pentru a nu mai fi luate prin
surprindere…

Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar

Claudiu  Popa


